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TÓM TẮT 
Người tiêu dùng Hà Nội ngày càng lo lắng về chất lượng an toàn của rau, tình hình này của Việt Nam 

cũng giống như các nước khác trên thế giới. Trong bài báo này, chúng tôi giúp hiểu thêm nhu cầu về rau 
an toàn của các siêu thị, cửa hàng, quầy hàng, nhà hàng và các bếp ăn tập thể ở Hà Nội nhằm thông tin 
cho nông dân, cán bộ quản lý ở cơ sở và tác nhân làm việc trong lĩnh vực phát triển về nhu cầu này. 
Chúng tôi đã thống kê các điểm bán có biển hiệu rau an toàn và tiến hành phỏng vấn sâu, trực tiếp một số 
người đại diện cho những tác nhân trên (tổng số là 26 đơn vị), tập trung vào các tiêu chí lựa chọn nhà 
cung cấp. Kết quả cho thấy, an toàn rau là tiêu chí số một cho bất kỳ điểm bán nào (đối với siêu thị, chất 
lượng an toàn phải được công nhận bằng giấy chứng nhận chính thức), tiếp theo là tiêu chí về sự đa 
dạng chủng loại sản phẩm và tình trạng pháp lý của cơ sở sản xuất. Giá cũng là một yếu tố được cân 
nhắc nhưng không quan trọng bằng ba chỉ tiêu trên. Bài báo cũng gợi ý cho nông dân về điểm bán sản 
phẩm và thông tin tốt hơn về sản phẩm an toàn của họ trong khi chưa có giấy chứng nhận. 

Từ khoá:  Hà Nội, nhu cầu, rau an toàn, siêu thị, tiêu thụ. 
SUMMARY 

There is increasing consumers’ concern about vegetable safety in Hanoi, Vietnam like all over the 
world as well. In this article, we gain insights on the demand for safe vegetables from supermarkets, 
stores, stalls, restaurants and canteens in Hanoi to inform farmers, local authorities, and development 
agents. We have conducted survey at the selling points of labeled safe vegetables and carried out in-
depth direct interviews with a representative sample of these (26 units in total). The interview has 
focused on the criteria for choosing suppliers. The main result shows that all the types of selling unit 
the safety of vegetables as number one criterion (which, for supermarkets, should be acknowledged by 
a formal certificate), followed by the variety of the products and the legal status of the producers, 
respectively. Price is also concerned but not as important as the above three criteria. The paper also 
gives some suggestions for farmers to decide on the place to sell their products and to better 
communicate on their vegetable safety when their producing unit has not yet been given a certificate. 

Key words: Demand, distribution, Hanoi,  safe vegetable, supermarket.  

1. §ÆT VÊN ®Ò 

Nhu cÇu tiªu dïng rau cña ng−êi d©n 
Hμ Néi rÊt lín. Mçi ng−êi trong néi thμnh 
tiªu dïng kho¶ng 0,3 kg/ngμy (Së Th−¬ng 
M¹i Hμ Néi, 2000), nh− vËy tÝnh cho toμn 
bé ng−êi d©n trong thμnh phè vμ kh¸ch 
v·ng lai, nhu cÇu rau trong mét ngμy lªn 
tíi 1.200 tÊn. Tuy nhiªn, ng−êi tiªu dïng 
Hμ Néi cho r»ng rau lμ thùc phÈm cã 
nhiÒu mèi lo ng¹i nhÊt (90% trong sè 200 

ng−êi ®−îc pháng vÊn n¨m 2002), ®Æc biÖt 
lμ d− l−îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt (Muriel 
FiguÐ, 2003). ViÖc x¸c ®Þnh chÊt l−îng cña 
rau cßn gÆp khã kh¨n, ng−êi tiªu dïng chØ 
biÕt x¸c ®Þnh ®é an toμn cña rau b»ng 
c¸ch: hoÆc trùc tiÕp quan s¸t vμ sö dông 
khøu gi¸c (ngöi s¶n phÈm) hoÆc th«ng qua 
nh·n hiÖu vÒ nguån gèc cña rau t¹i c¸c 
cöa hμng, quÇy hμng, siªu thÞ b¸n rau an 
toμn (RAT).  
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Hμ Néi lμ mét trong nh÷ng tØnh tham 
gia ch−¬ng tr×nh s¶n xuÊt RAT sím nhÊt 
trong c¶ n−íc, sau ®ã phong trμo lan réng 
ra c¸c tØnh kh¸c. DiÖn tÝch gieo trång RAT 
t¹i 6 tØnh ®ång b»ng s«ng Hång trong 3 
n¨m (2003 - 2005) ®¹t 15.793,5 ha chiÕm 
8,4% diÖn tÝch trång rau cña c¸c tØnh (Côc 
B¶o vÖ thùc vËt, 2006). Tuy nhiªn s¶n 
phÈm RAT phÇn lín vÉn b¸n nh− rau 
th−êng ngoμi thÞ tr−êng. Thùc tÕ, ng−êi s¶n 
xuÊt mong muèn t×m thÞ tr−êng tiªu thô víi 
®óng nghÜa s¶n phÈm RAT, cßn ng−êi tiªu 
dïng muèn lùa chän nh÷ng s¶n phÈm rau 
®¶m b¶o chÊt l−îng, nh−ng hä kh«ng biÕt ë 
®©u cã b¸n RAT thùc sù. §©y lμ mét nghÞch 
lý ®· vμ ®ang diÔn ra. Nh− vËy vÊn ®Ò ®Æt 
ra lμ lμm thÕ nμo ®Ó s¶n phÈm RAT thùc sù 
®Õn ®−îc víi ng−êi tiªu dïng Hμ Néi? ®Ó 
ng−êi s¶n xuÊt vμ ng−êi kinh doanh cã c¬ 
héi gÆp nhau, cïng t×m gi¶i ph¸p nh»m ®¸p 
øng nhu cÇu cña nhau, ®¸p øng nhu cÇu 
cña ng−êi tiªu dïng. Môc tiªu cña bμi viÕt 
nμy gióp cho nhμ nghiªn cøu, qu¶n lý cã 
®−îc th«ng tin vÒ c¬ héi thÞ tr−êng, cïng 
gióp ®ì n«ng d©n tiªu thô tèt h¬n l−îng s¶n 
phÈm cña hä s¶n xuÊt ra.  

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
Ph−¬ng ph¸p thèng kª vμ ph©n tæ: sö 

dông ®Ó thèng kª c¸c ®iÓm b¸n RAT ®ang 
ho¹t ®éng vμ cã giÊy phÐp kinh doanh 
trong th¸ng 7 vμ 8 n¨m 2007 trªn ®Þa bμn 
thμnh phè Hμ Néi, tõ ®ã ph©n lo¹i theo c¸c 
h×nh thøc tiªu thô kh¸c nhau vμ ph−¬ng 
ph¸p nμy ®−îc ¸p dông suèt trong qu¸ 
tr×nh ®iÒu tra vμ  xö lý sè liÖu. 

Ph−¬ng ph¸p chän mÉu: 27 ®iÓm b¸n 
RAT t¹i c¸c siªu thÞ vμ 53 cöa hμng, quÇy 
hμng kinh doanh rau an toμn RAT ®· ®−îc 
ph©n lo¹i, lùa chän mÉu ®¹i diÖn cho tõng 
®èi t−îng ®Ó ®iÒu tra tõ danh s¸ch. Trong 
sè c¸c ®iÓm nμy, chän 10 ®iÓm b¸n cã sù 

ph©n bæ ë c¸c ®Þa bμn kh¸c nhau vμ cã nÐt 
®Æc tr−ng ®Ó ®iÒu tra. Riªng ®èi víi nhμ 
hμng vμ bÕp ¨n tËp thÓ ch−a cã con sè 
thèng kª ®Çy ®ñ nªn chän 3 nhμ hμng ë 
møc kh¸c nhau: kh¸ (th−êng lμ n¬i ®Æt 
tiÖc c−íi, héi nghÞ…), trung b×nh (th−êng 
tiÕp kh¸ch phæ th«ng) vμ qu¸n bia vμ ë c¸c 
®Þa bμn kh¸c nhau; 2 bÕp ¨n tËp thÓ: 1 ®¹i 
diÖn cho c¸c tr−êng häc vμ 1 ®¹i diÖn cho 
bÕp ¨n lín t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp. Nh÷ng 
ng−êi tr¶ lêi pháng vÊn lμ nh÷ng ng−êi 
phô tr¸ch ngμnh hμng rau (t¹i c¸c siªu 
thÞ); chñ cöa hμng, quÇy hμng, phô tr¸ch 
nhμ hμng vμ bÕp tr−ëng hoÆc bÕp phã phô 
tr¸ch viÖc ®Æt rau hμng ngμy.  

Thêi gian ®iÒu tra tõ th¸ng 8 ®Õn 
th¸ng 9 n¨m 2007. Néi dung ®iÒu tra ®−îc 
chuÈn bÞ thμnh c¸c phiÕu hái. Néi dung 
phiÕu ®−îc tËp trung vμo nguån gèc; b¶n 
chÊt cña nhμ cung cÊp; yªu cÇu cã liªn 
quan ®Õn chÊt l−îng, ®é an toμn cña rau; 
b×nh qu©n khèi l−îng b¸n/ngμy, møc ®é ®a 
d¹ng vÒ chñng lo¹i; mèi quan hÖ víi nhμ 
cung cÊp; h×nh thøc giao hμng, h×nh thøc 
thanh to¸n vμ néi dung hîp ®ång ®Ò cËp.  

Bªn c¹nh ®ã, c¸c th«ng tin chung vÒ 
kªnh siªu thÞ, mét trong nh÷ng kªnh b¸n lÎ 
míi ®−îc ph¸t triÓn ë ViÖt Nam còng ®−îc 
thu thËp nh»m thiÕt lËp danh s¸ch c¸c siªu 
thÞ cã mÆt ë Hμ Néi. Qua ®ã ®¸nh gi¸ tèc ®é 
ph¸t triÓn chung trong  thêi gian qua.  

Toμn bé c¸c sè liÖu sau ®iÒu tra ®−îc 
xö lý b»ng phÇn mÒm Excel. Ngoμi ra, 
nghiªn cøu cßn sö dông ph−¬ng ph¸p thèng 
kª m« t¶ vμ ph−¬ng ph¸p so s¸nh ®Ó thÊy 
®−îc thùc tr¹ng cña c¸c h×nh thøc tiªu thô 
rau vμ møc ®é ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i h×nh 
qua mçi giai ®o¹n. Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra 
viÖc s¾p xÕp thø tù cña c¸c tiªu chÝ lùa 
chän nhμ cung cÊp ®−îc nh÷ng ng−êi tr¶ lêi 
xÕp h¹ng theo møc ®é quan träng. 

B¶ng 1. Sè mÉu lùa chän ®iÒu tra  

Đối tượng Số mẫu 
Siêu thị 11 -  Trong đó:  2 siêu thị lớn;  7 siêu thị vừa và 2 siêu thị nhỏ 
Cửa hàng và quầy hàng 10 
Bếp ăn tập thể và nhà hàng 05 -  Trong đó:  3 nhà hàng và 2 bếp ăn tập thể. 
Tổng số 26 
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3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 
3.1. C¸c h×nh thøc tiªu thô RAT 

B¶ng 2. Sè l−îng siªu thÞ, cöa hμng 
vμ quÇy hμng cã b¸n rau víi 

biÓn hiÖu RAT ë Hμ Néi 

Bán tại Số lượng điểm bán 

1. Siêu thị 27 

2. Cửa hàng và quầy hàng 53 

Tổng cộng 80 

Nguồn: Kết quả thống kê của nhóm nghiên cứu 
                  tháng 7- 8/2007 

RAT ®−îc tiªu thô d−íi c¸c h×nh thøc: 
(1) T¹i mét sè siªu thÞ, Thuéc c¸c kªnh 
siªu thÞ nh− ®¹i siªu thÞ: Metro Cash & 
Carry vμ Big C; c¸c siªu thÞ cì võa  vμ nhá 
nh− Intimex, Fivimart, Unimart… §©y lμ 

c¸c siªu thÞ ®· tõng b¸n rau t−¬i ngay tõ 
khi ®i vμo ho¹t ®éng; (2) T¹i mét sè cöa 
hμng vμ quÇy hμng n»m trªn c¸c ngâ, 
®−êng phè hoÆc trong c¸c chî, trong sè ®ã 
mét sè thuéc së h÷u cña ng−êi kinh doanh 
(52,83%), sè cßn l¹i do ng−êi s¶n xuÊt tù 
t×m ®Þa ®iÓm ®Ó b¸n (47,17%). Nh÷ng 
ng−êi s¶n xuÊt nμy chñ yÕu thuéc huyÖn 
§«ng Anh vμ Gia L©m. T¹i c¸c cöa hμng 
vμ quÇy hμng: MÆc dï sè ®iÓm b¸n RAT 
lu«n thay ®æi do nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng, 
nh−ng tæng sè ®iÓm b¸n RAT ngμy cμng 
gia t¨ng. So víi 5 n¨m vÒ tr−íc, sè l−îng 
®iÓm b¸n RAT ®· t¨ng gÊp h¬n 2 lÇn.  

VÒ ph©n bè cña c¸c ®iÓm b¸n nμy cã 
®Òu h¬n so víi n¨m 2002, hÇu hÕt quËn 
nμo còng cã ®iÓm b¸n RAT, tuy nhiªn sè 
®iÓm b¸n tËp trung nhiÒu h¬n vμo mét sè 
quËn nh− §èng §a, CÇu GiÊy vμ Ba §×nh 
(B¶ng 3). 

B¶ng 3. Ph©n bè c¸c ®iÓm b¸n rau cã ®Ò biÓn t¹i c¸c quËn trªn ®Þa bμn Hμ Néi 

Quận Số lượng 
điểm bán TT Quận Số lượng 

điểm bán 
Đống Đa 18 7 Hoàng Mai 2 
Ba Đình 14 8 Thanh Xuân 3 
Cầu Giấy 16 9 Từ Liêm 3 
Hoàn Kiếm 10 10 Tây Hồ 3 
Hai Bà Trưng 6 11 Long Biên 2 
Thanh Trì 3    

                          Nguồn: Kết quả thống kê của nhóm nghiên cứu, tháng 7-8,  năm 2007. 

Cïng víi sù gia t¨ng sè l−îng siªu thÞ 
cã mÆt trªn ®Þa bμn Hμ Néi, sè l−îng siªu 
thÞ cã b¸n RAT còng t¨ng (H×nh 1). N¨m 
2002, chØ cã 13 siªu thÞ b¸n rau, nay con sè 
nμy ®· lªn tíi 27; Mét sè ®¹i siªu thÞ nh− 
Metro Cash & Carry vμ Big C, lμ c¸c kªnh 
siªu thÞ n−íc ngoμi liªn doanh víi ViÖt 
Nam. C¸c siªu thÞ nμy ®Òu dμnh diÖn tÝch 
b¸n rau t−¬i lªn ®Õn hμng tr¨m m2. §èi víi 
c¸c siªu thÞ cì võa vμ nhá cña ViÖt Nam vμ 
liªn doanh (Unimart) diÖn tÝch dμnh ®Ó 
b¸n rau rÊt kh¸c nhau, thËm chÝ ®iÒu nμy 
x¶y ra gi÷a c¸c siªu thÞ trong cïng mét 
kªnh. Trong c¸c siªu thÞ cña ViÖt Nam, 
kªnh siªu thÞ Intimex ra ®êi sím h¬n c¶ 
(1993), hiÖn nay kªnh siªu thÞ nμy ®· cã 5 
®iÓm b¸n hμng t¹i Hμ Néi, c¶ 5 ®iÓm cïng 

b¸n RAT; Kªnh siªu thÞ Fivimart thuéc 
C«ng ty cæ phÇn NhÊt Nam tuy ra ®êi sau 
(1997) nh−ng tèc ®é ph¸t triÓn nhanh h¬n. 
Th¸ng 8 n¨m 2007 cã 7 ®iÓm b¸n t¹i Hμ 
Néi. TÊt c¶ c¸c ®iÓm nμy ®Òu cã b¸n RAT. 
Trong thêi gian tíi, c«ng ty sÏ cßn tiÕp tôc 
më thªm mét sè ®iÓm, thùc tÕ ®Õn TÕt 
nguyªn ®¸n MËu Tý ®¹t 10 ®iÓm b¸n. Víi 
c¸c siªu thÞ nh− Marko, Unimart… vÉn 
duy tr× viÖc b¸n rau t−¬i tõ khi b¾t ®Çu ®i 
vμo ho¹t ®éng. Sè l−îng ®iÓm b¸n RAT t¹i 
c¸c cöa hμng, quÇy hμng còng gia t¨ng 
(H×nh 2). N¨m 1996 cã 2 ®iÓm, ®Õn n¨m 
2002 cã 22 ®iÓm (NguyÔn ThÞ T©n Léc, 
2002) vμ ®Õn n¨m 2007 ®· cã 53 ®iÓm, sè 
®iÓm ®· t¨ng lªn h¬n 2 lÇn so víi 5 n¨m vÒ 
tr−íc.   
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         H×nh 1. Tèc ®é ph¸t triÓn siªu thÞ                     H×nh 2. Sù ph¸t triÓn cöa hμng, quÇy hμng  
                                 ë Hμ Néi                                                   cã b¸n RAT trªn ®Þa bμn Hμ Néi 

(Nguån: Së Th−¬ng m¹i Hµ Néi) 

Th«ng qua viÖc t×m hiÓu chung c¸c 
lo¹i h×nh tiªu thô RAT, ho¹t ®éng cung 
øng RAT ®· ®−îc hÖ thèng hãa, phÇn lín 
l−îng RAT ®−a ®−a ®Õn Hμ Néi ®−îc s¶n 
xuÊt t¹i c¸c huyÖn ven ®«, phÇn ®−a tõ 
miÒn nói vμ §μ L¹t ra chiÕm tû lÖ kh«ng 
®¸ng kÓ (S¬ ®å 1). 

3.2. Nhu cÇu RAT cña c¸c siªu thÞ, cöa vμ 
      quÇy hμng, nhμ hμng vμ bÕp ̈ n tËp thÓ 
3.2.1. Nhu cÇu RAT cña c¸c siªu thÞ 

T¹i thêi ®iÓm pháng vÊn, nh÷ng chñng 
lo¹i rau b¸n ®−îc nhiÒu h¬n, lμ nh÷ng lo¹i 
rau ¨n l¸ nh− rau muèng, rau c¶i c¸c lo¹i, 
rau ngãt vμ rau ®ay, rau dÒn; rau ¨n qu¶ 
nh− bÝ xanh, m−íp. Nh÷ng lo¹i rau nμy 

chiÕm 60 - 80% khèi l−îng rau b¸n ra mçi 
ngμy. Toμn bé c¸c siªu thÞ ®−îc hái ®Òu 
thÝch thu mua s¶n phÈm tõ c¸c hîp t¸c x· 
(HTX) cña n«ng d©n, do n«ng d©n trùc tiÕp 
s¶n xuÊt. C¸c siªu thÞ ®Òu mong muèn cã 
c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vμ 
phong phó theo mïa.  Song thùc tÕ, hä l¹i 
lo l¾ng vÒ chÊt l−îng vÖ sinh nªn phÇn lín 
quan ®iÓm chØ ®¹o cña c¸c siªu thÞ lμ b¸n 
s¶n phÈm theo mïa, tøc lμ b¸n c¸c s¶n 
phÈm chÝnh vô. Mét sè siªu thÞ cã b¸n s¶n 
phÈm tr¸i vô nh−ng hä ch−a thùc sù tin 
t−ëng vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm, theo hä c¸c 
s¶n phÈm tr¸i vô th−êng sö dông nhiÒu 
ho¸ chÊt nªn hä mong muèn t×m ®−îc nhμ 
cung cÊp cã ®é tin cËy cao. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S¬ ®å 1. Ho¹t ®éng cung øng RAT t¹i Hμ Néi 

                                                       Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra, 2007. 
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Hộ gia đình   

Nhà hàng 

Nông dân tại các HTX 
thuộc vùng ngoại thành 

Hà Nội (Đông Anh, 
Thanh Trì, Gia Lâm, Từ 

Liêm) 

Công ty bán Nhà nước 
(HADICO);   Công ty 
thực phẩm Hà Nội ; 

Bảo Hà 

Rau hữu cơ Đà Lạt 

Nông dân thuộc các 
HTX và công ty ở 

miền núi: Lộc Sơn -  
Lạng Sơn;  
Mộc Châu 

Nông dân thuộc hiệp 
hội Anh Đào – Đà Lạt 

* Bán lẻ tại các siêu thị (27). 

* Bán lẻ tại các cửa hàng và 

các quầy (53). 

Bếp ăn tập thể 
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B¶ng 4. Thø tù c¸c tiªu chÝ lùa chän nhμ 
cung cÊp cña c¸c siªu thÞ 

Tiêu chí Thứ tự 
Độ an toàn của rau  1 
Mức độ đa dạng 2 
Tình trạng pháp lý 3 
Lượng hàng  giao hàng ngày  4 
Bề ngoài của rau  5 
Giá 6 

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra, 2007 

Tiªu chÝ vÒ gi¸ lμ mét trong c¸c tiªu 
chÝ ®−îc c¸c siªu thÞ quan t©m, tuy nhiªn 
c¸c siªu thÞ ®Æt ®é an toμn cña rau lªn 
hμng ®Çu. §©y lμ mét trong nh÷ng ®iÓm 
kh¸c so víi tr−íc ®©y c¸c siªu thÞ b¸n rau 
®· tõng ®Æt ra. MÆc dï cã nhiÒu nhμ cung 
cÊp ®Õn chμo hμng t¹i c¸c siªu thÞ, nh−ng 
viÖc ®i ®Õn ký kÕt c¸c hîp ®ång gi÷a nhμ 
cung cÊp vμ siªu thÞ chØ ®−îc thùc hiÖn khi 
®¶m b¶o c¸c yªu cÇu:  

(A) Hå s¬ ph¶i cã ®ñ c¸c lo¹i giÊy tê: 
(1) GiÊy chøng nhËn ®¬n vÞ cung cÊp 

cã diÖn tÝch trång rau n»m trong vïng ®ñ 
®iÒu kiÖn s¶n xuÊt RAT vμ ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ 
c¬ së s¬ chÕ s¶n phÈm do Së N«ng nghiÖp 
vμ PTNT cÊp; (2) PhiÕu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ 
ph©n tÝch mét sè s¶n phÈm chñ yÕu cña 
®¬n vÞ t¹i phßng thÝ nghiÖm cã ®é tin cËy; 
(3) T×nh tr¹ng ph¸p lý cña c¬ së - §©y lμ 
®iÒu kiÖn quan träng ®Ó c¸c siªu thÞ ký 
hîp ®ång; (4) §¬n vÞ cã ho¸ ®¬n b¸n hμng. 

Khi ®¬n vÞ cã hå s¬ ®¶m b¶o, siªu thÞ 
sÏ thùc hiÖn hîp ®ång. 

(B) Bè trÝ th¨m thùc tÕ vïng trång rau 
®Ó cã thªm c¨n cø ra quyÕt ®Þnh ®i ®Õn ký 
kÕt hîp ®ång. Tuy nhiªn 3 trong sè c¸c 
siªu thÞ ®−îc hái cßn ch−a hμi lßng vÒ chÊt 
l−îng giÊy chøng nhËn c¬ së ®ñ ®iÒu kiÖn 
n»m trong vïng s¶n xuÊt RAT. Nh÷ng ®¬n 
vÞ nμy còng ch−a cã ®Ò xuÊt lμm thÕ nμo 
®Ó cã ®−îc giÊy chøng nhËn ®¶m b¶o h¬n. 
§iÒu nμy kh¼ng ®Þnh ®©y lμ mét vÊn ®Ò 
khã trong kh©u qu¶n lý. HoÆc ngay c¶ viÖc 
®ßi hái ®¬n vÞ ph¶i cã kiÓm tra chÊt l−îng 
s¶n phÈm th× mçi siªu thÞ còng cã nh÷ng 
yªu cÇu vÒ møc ®é kiÓm tra kh¸c nhau. V× 
s¶n phÈm rau ®−îc thu ho¹ch theo løa, rÊt 

nhiÒu vô trong mét n¨m nªn viÖc kiÓm tra 
kh«ng thÓ thùc hiÖn theo tõng løa, tõng 
vô thu ho¹ch. Nguyªn nh©n chÝnh do chi 
phÝ cho ph©n tÝch rÊt lín. ViÖc ph©n tÝch sè 
mÉu t¹i mét thêi ®iÓm còng h¹n chÕ. Mét 
sè siªu thÞ còng s½n sμng chia sÎ mét phÇn 
kinh phÝ ph©n tÝch mÉu víi nhμ cung cÊp. 
Tuy nhiªn møc chia sÎ còng chØ ≤10% so 
víi tæng møc kinh phÝ ph©n tÝch. Mong 
muèn cña c¸c siªu thÞ lμ c¸c nhμ cung cÊp 
mang mÉu ®Õn ph©n tÝch t¹i c¸c phßng thÝ 
nghiÖm lín cã m¸y mãc hiÖn ®¹i vμ c¸n bé 
chuyªn s©u ®Ó kÕt qu¶ ph©n tÝch ®¶m b¶o. 

Bªn c¹nh ®ã, tiªu chÝ bÒ ngoμi cña rau 
®−îc siªu thÞ rÊt quan t©m. HÇu hÕt c¸c 
siªu thÞ ®Òu cã quy ®Þnh rÊt cô thÓ vÒ yªu 
cÇu s¶n phÈm ®èi víi nhμ cung cÊp. §Æc 
biÖt lμ 2 siªu thÞ lín, trong b¶n hîp ®ång, 
hä cã quy ®Þnh chi tiÕt vÒ yªu cÇu ®èi víi 
tõng chñng lo¹i rau. Nãi chung, c¸c siªu 
thÞ ®Òu thÝch c¸c lo¹i rau kh«ng qu¸ xanh 
vμ kh«ng qu¸ non; kh«ng dËp n¸t vμ 
kh«ng óa vμng vμ cã vμi dÊu vÕt cña s©u, 
bÖnh. Ngoμi ra, c¸c siªu thÞ ®· chó träng 
®Õn bao b×, ®ãng gãi s¶n phÈm. Gi÷a siªu 
thÞ vμ c¸c nhμ cung cÊp thèng nhÊt víi 
nhau vÒ chÊt liÖu ®−îc sö dông lμm bao b×, 
néi dung th«ng tin trªn bao b×, quy c¸ch 
c¸c lo¹i tói, d©y buéc phï hîp víi tõng 
chñng lo¹i rau. Toμn bé chi phÝ vÒ bao b×, 
®ãng gãi s¶n phÈm do nhμ cung cÊp chÞu 
tr¸ch nhiÖm. 

§Ó x¸c ®Þnh gi¸ mua, c¸c siªu thÞ c¨n 
cø vμo gi¸ rau ngoμi thÞ tr−êng vμ gi¸ b¸n 
cña mét sè siªu thÞ kh¸c ®Ó ®Æt ra gi¸ 
mua. Gi¸ RAT giao t¹i siªu thÞ cao h¬n gi¸ 
rau th−êng ngoμi thÞ tr−êng, tuy nhiªn 
møc chªnh kh«ng qu¸ 20%.  

C¸c nhμ cung cÊp vμ c¸c siªu thÞ mong 
muèn duy tr× mèi quan hÖ th−êng xuyªn vμ 
viÖc mua, b¸n gi÷a 2 bªn ®−îc ký kÕt b»ng 
hîp ®ång. Th«ng th−êng thêi h¹n cña hîp 
®ång lμ 1n¨m. Néi dung cña b¶n hîp ®ång 
®−îc chi tiÕt vÒ cam kÕt chÊt l−îng s¶n 
phÈm, h×nh thøc giao hμng, h×nh thøc thanh 
to¸n, … thËm chÝ c¶ h×nh thøc chia sÎ rñi ro 
khi b¸n kh«ng hÕt. HÇu hÕt c¸c siªu thÞ ¸p 
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dông h×nh thøc trao ®æi trùc tiÕp th«ng tin 
víi c¸c nhμ cung cÊp trong khi giao hμng. 
Mét sè nhμ cung cÊp ®· sö dông email nªn 
siªu thÞ ¸p dông h×nh thøc nμy. Trao ®æi 
b»ng ®iÖn tho¹i, fax khi ®ét xuÊt.  

3.2.2. Nhu cÇu RAT cña c¸c cöa hμng vμ 
          quÇy hμng 

C¸c chñng lo¹i rau ®−îc b¸n t¹i c¸c 
quÇy hμng, cöa hμng víi sè l−îng lín còng 
gièng nh− t¹i c¸c siªu thÞ. Tæng sè l−îng 
rau ®−îc b¸n trong ngμy gi÷a c¸c cöa 
hμng, quÇy hμng rÊt kh¸c nhau do chÞu 
¶nh h−ëng cña mËt ®é c¸c ®iÓm b¸n RAT 
vμ ®Æc biÖt lμ ®iÓm b¸n nμo gÇn víi cöa 
hμng, quÇy hμng cña ng−êi s¶n xuÊt th× 
møc ®é chªnh lÖch thÓ hiÖn râ h¬n. VÝ dô 
t¹i cöa hμng RAT cña C«ng ty thùc phÈm 
t¹i phè L−¬ng §Þnh Cña chØ b¸n ®−îc b»ng 
mét phÇn m−êi l−îng rau so víi cöa hμng 
cña hîp t¸c x· (HTX) s¶n xuÊt RAT x· 
V©n Néi t¹i chî Kim Liªn. Nguyªn nh©n 
dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nμy chñ yÕu do gi¸ b¸n 
rau cña ng−êi s¶n xuÊt ra thÊp h¬n so víi 
gi¸ b¸n cña ng−êi kinh doanh vμ ng−êi 
tiªu dïng tin r»ng th«ng qua ng−êi b¸n 
hμng hä n¾m ®−îc nguån gèc cña rau.  

C¸c chñ cöa hμng, quÇy hμng ®Òu 
mong muèn b¸n c¸c s¶n phÈm chÝnh vô vμ 
tr¸i vô, nh−ng thùc tÕ chØ cã 50% sè cöa 
hμng, quÇy hμng ®−îc hái cã b¸n s¶n 
phÈm tr¸i vô. §Ó cã ®−îc ®iÒu nμy, chñ 
cöa hμng, quÇy hμng ph¶i chÊp nhËn mua 
hμng tõ nhiÒu nhμ cung cÊp. Gièng nh− 
c¸c siªu thÞ, c¸c chñ cöa hμng, quÇy hμng 
®Òu thÝch mua s¶n phÈm tõ c¸c HTX cña 
n«ng d©n. Trong tr−êng hîp nμy hä trùc 
tiÕp giao hμng, nhμ cung cÊp chØ giao chñ 
yÕu lμ c¸c s¶n phÈm chÝnh vô, cßn ®èi víi 
c¸c s¶n phÈm tr¸i vô chØ cã ®−îc mét vμi 
chñng lo¹i. §iÒu ®ã cã nghÜa lμ bªn c¹nh 
nhμ cung cÊp lμ HTX cña n«ng d©n cßn cã 
nhμ cung cÊp kh¸c mang c¸c s¶n phÈm 
tr¸i vô giao t¹i c¸c ®iÓm b¸n.  

Yªu cÇu cña c¸c cöa hμng, quÇy hμng 
khi giao rau ®· ®−îc lμm s¹ch: §èi víi c¸c 
lo¹i rau ¨n l¸ ®−îc bã thμnh bã to (c¶i 
ngät: 5 kg), bã thμnh bã nhá víi c¸c lo¹i 
nh− c¶i xanh, rau muèng, rau ngãt, rau 

dÒn… ChØ cã mét sè lo¹i rau ®−îc ®ãng tói 
nh− cμ chua mi ni; ®Ëu b¾p… 

ChiÕn l−îc lùa chän nhμ cung cÊp cña 
c¸c cöa hμng, quÇy hμng vÒ c¬ b¶n còng 
gièng nh− ®èi víi c¸c siªu thÞ. §é an toμn 
cña rau ®−îc ®Æt lªn hμng ®Çu, bÒ ngoμi 
cña rau vμ møc ®é ®a d¹ng s¶n phÈm ®−îc 
®¸nh gi¸ ngang nhau, yÕu tè gi¸ vÉn xÕp 
sau cïng.  

Ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn cña c¸c nhμ 
cung cÊp: C¸c nhμ cung cÊp cã nhiÒu ®iÓm 
giao hμng sö dông « t« ®i giao (C«ng ty rau 
HADICO, HTX s¶n xuÊt rau an toμn Ba 
Ch÷,…) cßn ®èi víi c¸c ®iÓm r¶i r¸c th× 
dïng xe m¸y (phÇn lín giao rau tr¸i vô).  

3.2.3. Nhu cÇu RAT cña c¸c nhμ hμng vμ 
          bÕp ¨n tËp thÓ 

C¸c nhμ hμng vμ c¸c bÕp ¨n tËp thÓ 
lu«n mong muèn ®−îc ®¸p øng c¸c lo¹i rau 
mμ hä ®Æt tr−íc. Mét sè nhμ hμng chuyªn 
dïng mét sè lo¹i rau nhÊt ®Þnh nh−: c¸c 
lo¹i c¶i ®Ó phôc vô ¨n lÈu, c¸c lo¹i rau 
th¬m phôc vô cho qu¸n bia. T¹i bÕp ¨n tËp 
thÓ, cuèi tuÇn nhμ bÕp trao ®æi víi nhμ 
cung cÊp vÒ thùc ®¬n cña c¶ tuÇn tíi ®Ó 
gióp hä cã ®iÒu kiÖn chuÈn bÞ theo yªu 
cÇu. Tïy theo yªu cÇu cña tõng bÕp ¨n mμ 
nhμ cung cÊp chuÈn bÞ rau ë c¸c møc ®é 
kh¸c nhau hoÆc ®Ó nÊu ngay (b÷a tr−a) 
hay ®Ó l¹i (b÷a tèi - ®èi víi c¸c bÕp ¨n ë 
c«ng ty - nÊu theo ca).  

Còng gièng nh− 2 tr−êng hîp trªn, 
nhμ hμng vμ bÕp ¨n tËp thÓ còng ®Æt tiªu 
chÝ ®é an toμn cña rau lªn hμng ®Çu. ChØ 
tiªu møc ®é ®a d¹ng vμ gi¸ mua ®−îc ®¸nh 
gi¸ ngang nhau vμ ®−îc xÕp thø ba. Riªng 
®èi víi bÕp ¨n tËp thÓ, gi¸ rau ®−îc tháa 
thuËn rÊt kü v× c¬ cÊu rau trong gi¸ thμnh 
cña mét xuÊt c¬m kh«ng qu¸ 10%. MÆc dï 
yªu cÇu gi¸ mua võa ph¶i nh−ng l¹i ®ßi 
hái chÊt l−îng an toμn v× nÕu cã xÈy ra 
chuyÖn g× víi sè l−îng ng−êi ¨n lín, tr¸ch 
nhiÖm cña nhμ cung cÊp rÊt lín. T×nh 
tr¹ng ph¸p lý kh«ng ®−îc xÕp thø tù −u 
tiªn nh− ®èi víi 2 tr−êng hîp trªn. Sè 
l−îng rau ®−îc giao t¹i c¸c bÕp ¨n tËp thÓ 
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lªn ®Õn hμng tr¨m kg/ngμy, l−îng rau giao 
t¹i c¸c cöa hμng nhá h¬n (B¶ng 5). 

Ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn s¶n phÈm 
giao cho c¸c bÕp ¨n tËp thÓ lín chñ yÕu sö 
dông « t«, cßn víi bÕp ¨n nhá kh«ng tiÖn 

®−êng b»ng xe m¸y. Mét yªu cÇu nghiªm 
ngÆt ®ã lμ ph¶i giao hμng ®óng giê, nÕu 
muén nhμ bÕp sÏ kh«ng nhËn. §èi víi nhμ 
hμng hÇu hÕt nhμ cung cÊp chØ sö dông xe 
m¸y.  

B¶ng 5. Tiªu chÝ lùa chän nhμ cung cÊp ®−îc xÕp theo thø tù −u tiªn 

Các đơn vị tiêu thụ 
Tiêu chí 

Siêu thị Cửa hàng và quầy Bếp ăn và nhà hàng 
Giá 6 3 3 
Số lượng hàng bán được 4 5 4 
Mức độ an toàn của rau 1 1 1 
Bề ngoài của rau 5 2 2 
Đa dạng về chủng loại 2 2 3 
Tình trạng pháp lý 3 4 5 

Nguồn: Kết quả điều tra, 2007 

B¶ng 6. B×nh qu©n l−îng RAT b¸n ®−îc trong ngμy bëi 3 ®èi t−îng kh¸c nhau 

Số lượng rau bán/ngày (kg) 
Đối tượng Phân loại 

Từ Đến 
Lớn 1.000 1.500 
Vừa 70 170 Siêu thị 
Nhỏ 30 60 

Của người sản xuất 250 600 
Cửa và quầy hàng 

Của người kinh doanh 40 500 
Bếp ăn tại trường học 20 40 
Bếp ăn tại công ty 150 180 
Nhà hàng (quán bia) 25 50 
Nhà hàng (Gần các khu đông dân cư) 40 100 

Bếp ăn tập thể và 
nhà hàng 

Nhà hàng (Tiệc cưới, hội nghị…) 60 100 

         Nguån: KÕt qu¶ ®iÒu tra, 2007. 

Khèi l−îng RAT b¸n b×nh qu©n mét 
ngμy cña 3 lo¹i h×nh tiªu thô trªn ®Þa bμn 
Hμ Néi lμ kh«ng lín, ch−a thÓ lμ tho¶ m·n 
nhu cÇu cña c¸c nhμ ph©n phèi (B¶ng 6). 
HiÖn t¹i c¸c ®iÓm b¸n cßn thiÕu c¸c lo¹i rau 
cao cÊp, mét sè lo¹i rau tr¸i vô. Do vËy ®©y 
lμ c¬ héi rÊt lín cho c¸c c¬ së cã kh¶ n¨ng 
s¶n xuÊt ra nh÷ng chñng lo¹i rau cßn 
thiÕu. Mét lý do n÷a lμ l−îng hμng ®−îc 
giao/ngμy cña nhμ cung cÊp cßn bÞ giíi h¹n 
do s¶n xuÊt cßn chÞu t¸c ®éng cña thêi tiÕt 
vμ kh«ng ph¶i lóc nμo nhμ cung cÊp còng 
bè trÝ ®−îc ®ñ diÖn tÝch gieo trång ®¸p øng 
kÕ ho¹ch cña nhμ ph©n phèi. 

Nh− vËy, kÕt hîp gi÷a sè liÖu thèng kª 
cña Së N«ng nghiÖp vμ PTNT Hμ Néi: 
26,3% sè hé trång RAT ®−îc tiªu thô víi 
dÊu hiÖu RAT trong tæng sè 3.000 hé víi 

møc tiªu thô RAT nh− trªn vμ sè ®iÓm b¸n 
nh− ®· thèng kª th× l−îng RAT ®−îc tiªu 
thô ®óng nghÜa víi tªn cña nã chØ ®¸p øng 
d−íi 5% so víi tæng nhu cÇu rau cña toμn 
thμnh phè.  

Thùc tÕ l−îng rau cña c¸c huyÖn 
ngo¹i thμnh chØ cung cÊp ®−îc kho¶ng 
40% nhu cÇu rau cña toμn thμnh phè, do 
®ã cÇn cã c¸c nguån rau tõ c¸c tØnh l©n 
cËn, c¸c vïng chuyªn canh rau chuyÓn vÒ. 
HiÖn nay mét sè tØnh ë ®ång b»ng s«ng 
Hång nh− H−ng Yªn, Hμ T©y…  ®· triÓn 
khai ch−¬ng tr×nh s¶n xuÊt RAT trªn diÖn 
réng. ChiÕn l−îc cña c¸c ®Þa ph−¬ng lμ ®Çu 
t− më réng nªn n«ng d©n ®· ®−îc tham gia 
c¸c líp tËp huÊn vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt 
RAT IPM vμ c¸c ®Þa ph−¬ng còng ®· triÓn 
khai quyÕt ®Þnh “Qu¶n lý s¶n xuÊt vμ
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chøng nhËn rau an toμn” sè 04/2007/Q§-
BNN ngμy 19/01/2007 vμ nay lμ quyÕt 
®Þnh sè 106/Q§-BNN ngμy 28/12/2007 nªn 
hy väng trong thêi gian tíi l−îng RAT 
®−îc ®−a tíi NTD nhiÒu h¬n. Tuy nhiªn 
tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i, nhiÒu ®Þa 
ph−¬ng ch−a tiÕn hμnh cÊp giÊy chøng 
nhËn cho ng−êi s¶n xuÊt nªn kh©u tiªu 
thô s¶n phÈm cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n.  

3.3. Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy tiªu thô  
      rau an toμn 

3.3.1. Qu¶n lý chÊt l−îng rau trong s¶n 
           xuÊt vμ kinh doanh 

Së N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng 
th«n (PTNT) vμ Së Th−¬ng m¹i Hμ Néi 
duy tr× viÖc kiÓm tra vμ cÊp giÊy chøng 
nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, s¬ chÕ vμ kinh 
doanh RAT, tiÕn tíi chøng nhËn s¶n phÈm 
RAT. C¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c, ®Æc biÖt c¸c 
tØnh l©n cËn Hμ Néi, Së N«ng nghiÖp vμ 
PTNT vμ Së Th−¬ng m¹i nhanh chãng 
hoμn tÊt thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ 
®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, s¬ chÕ vμ kinh doanh 
RAT gióp cho s¶n xuÊt vμ kinh doanh RAT 
tån t¹i vμ ph¸t triÓn.  

Nhμ n−íc cÇn ®Çu t− cho c¸c c¬ quan 
chøc n¨ng vμ c¸c ViÖn nghiªn cøu chuyªn 
ngμnh ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së h¹ tÇng vμ 
nh©n lùc gióp cho viÖc kiÓm tra, ph©n tÝch 
chÊt l−îng rau, ®ång thêi tæ chøc kiÓm tra 
ë tÊt c¶ c¸c kh©u: s¶n xuÊt, vËn chuyÓn vμ 
ph©n phèi. NÕu cã thÓ, Nhμ n−íc hç trî 
mét phÇn kinh phÝ ph©n tÝch mÉu rau gióp 
cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt míi ®i vμo ho¹t 
®éng cßn cã nhiÒu khã kh¨n. Thùc hiÖn tèt 
c¸c kh©u nμy sÏ cã c¬ së ch¾c ch¾n ®Ó ®¸nh 
gi¸ nh÷ng rñi ro vμ cñng cè lßng tin cho 
ng−êi tiªu dïng. §ång thêi, x©y dùng quy 
®Þnh cô thÓ trong qu¶n lý nh»m xö ph¹t 
nh÷ng ai vi ph¹m vμ khuyÕn khÝch nh÷ng 
ng−êi ¸p dông tèt quy chÕ trong s¶n xuÊt, 
vËn chuyÓn vμ ph©n phèi s¶n phÈm. 

3.3.2. X©y dùng c¬ chÕ thóc ®Èy viÖc 
           ph¸t triÓn c¸c cöa hμng, quÇy  
          hμng vμ siªu thÞ cã b¸n RAT 

Tõ nay cho tíi ®Çu n¨m 2009, do cã sù 
−u tiªn cho c¸c siªu thÞ trong n−íc ph¸t 

triÓn nªn sÏ cã thªm nhiÒu siªu thÞ míi 
®−îc më ra vμ khuyÕn khÝch hä kinh 
doanh RAT, t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng ng−êi 
s¶n xuÊt, ng−êi b¸n rong dÔ dμng thuª 
®−îc c¸c ®iÓm b¸n rau d−íi d¹ng cöa 
hμng, quÇy hμng t¹i c¸c chî, ngâ… ®Æc 
biÖt khi quy chÕ qu¶n lý ng−êi b¸n rong 
®−îc ¸p dông. §ång thêi khuyÕn khÝch 
thμnh lËp c¸c hiÖp héi cña ng−êi s¶n xuÊt, 
kinh doanh chuyªn vÒ thu gom vμ chÕ biÕn 
nh»m ®a d¹ng vμ c¶i thiÖn chÊt l−îng 
hμng hãa, hoÆc cã thÓ x©y dùng hiÖp héi 
s¶n xuÊt trong ®ã cã nhãm chuyªn thu 
gom trong hiÖp héi. Khi ®ã th«ng tin gi÷a 
ng−êi s¶n xuÊt vμ ng−êi kinh doanh dÔ 
dμng ®−îc trao ®æi víi nhau. Thμnh c«ng 
cña m« h×nh nμy gióp ph¸t triÓn s¶n xuÊt 
vμ kinh doanh theo quy m« lín vμ nh©n 
réng m« h×nh sang c¸c tØnh kh¸c. 

3.3.3. Ph¸t triÓn quan hÖ gi÷a nhμ s¶n 
           xuÊt/cung cÊp vμ nhμ ph©n phèi 

Gi÷a c¸c ®èi t¸c nμy cÇn duy tr× ®−îc 
mèi quan hÖ th−êng xuyªn, gióp hä dÔ 
dμng trao ®æi ®−îc c¸c th«ng tin tõ s¶n 
xuÊt tíi thÞ tr−êng vμ ng−îc l¹i ®ång thêi 
dÔ dμng h¬n trong th−¬ng th¶o c¸c hîp 
®ång. ThiÕt lËp ®−îc mèi quan hÖ nμy sÏ 
®¶m b¶o ®−îc tÝnh æn ®Þnh ®Çu ra cho 
ng−êi s¶n xuÊt/nhμ cung cÊp vμ nguån 
hμng ®èi víi nhμ ph©n phèi. 

3.3.4. Phæ biÕn th«ng tin trªn c¸c 
             ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng 

Phæ biÕn vÒ an toμn thùc phÈm, chÊt 
l−îng vÖ sinh, ®−a vμo mét sè ch−¬ng 
tr×nh gi¸o dôc vÒ an toμn thùc phÈm, ®Æc 
biÖt lμ chÊt l−îng vÖ sinh cña rau gióp 
ng−êi tiªu dïng n©ng cao nhËn thøc vμ chØ 
chÊp nhËn nh÷ng s¶n phÈm cã nguån gèc, 
®Þa chØ b¸n râ rμng. §ång thêi phæ biÕn 
quy tr×nh s¶n xuÊt RAT hiÖn ®−îc ¸p 
dông, chØ ra nh÷ng ¶nh h−ëng, rñi ro vÒ 
søc kháe do ¨n rau kh«ng ®¶m b¶o chÊt 
l−îng vÖ sinh. 

3.3.5. N©ng cao n¨ng lùc marketing 
           cho nh©n viªn b¸n hμng 

Mçi ®¬n vÞ cÇn x©y dùng mét chiÕn l−îc 
marketing, qu¶ng c¸o vÒ RAT: ®iÓm b¸n 
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RAT, nguån gèc cña rau, quy tr×nh s¶n 
xuÊt ®−îc ¸p dông. §Ó lμm ®−îc viÖc nμy, 
cÇn tËp huÊn cho c¸c nh©n viªn b¸n hμng 
n¾m b¾t ®−îc ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt RAT, quy 
tr×nh s¶n xuÊt vμ ph−¬ng ph¸p s¬ chÕ… 

3.3.6. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t gi¸ c¶ cña c¸c 
          c¬ quan chøc n¨ng 

CÇn x©y dùng “mét chÝnh s¸ch gi¸” 
gi÷a c¸c t¸c nh©n trong cïng ngμnh hμng, 
®Æc biÖt lμ c¸c HTX  nh»m ®¶m b¶o lîi Ých 
cña c¶ ng−êi s¶n xuÊt, ng−êi kinh doanh 
vμ ng−êi tiªu dïng. 

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 
ViÖc tiªu thô RAT trªn ®Þa bμn thμnh 

phè cã nh÷ng b−íc ph¸t triÓn so víi giai 
®o¹n tr−íc, sè ®iÓm b¸n RAT cã t¨ng. Tuy 
nhiªn sè ®iÓm b¸n RAT cßn ch−a nhiÒu vμ 
l−îng rau ®−îc b¸n t¹i mçi ®iÓm cßn h¹n 
chÕ do vËy l−îng tiªu thô víi dÊu hiÖu 
RAT míi chØ ®¸p øng ®−îc < 5 nhu cÇu rau 
cña toμn thμnh phè. C¸c siªu thÞ, cöa 
hμng, quÇy hμng, nhμ hμng, bÕp ¨n tËp 
thÓ cã nhu cÇu RAT rÊt lín.  
Do c¹nh tranh trong th−¬ng m¹i ngμy 
cμng t¨ng, c¸c tiªu chuÈn an toμn vμ chÊt 
l−îng ®ßi hái ngμy mét cao h¬n. ¸p lùc 
t¨ng lªn ®èi víi c¸c nhμ kinh doanh, do 
vËy, ®èi víi nhμ cung cÊp RAT kh«ng chØ 
®¸p øng vÒ ®é an toμn cao mμ bao gåm c¶ 
c¸c tiªu chÝ kh¸c nh− møc ®é ®a d¹ng s¶n 
phÈm, bÒ ngoμi cña rau ph¶n ¸nh ®Æc 
tr−ng cña RAT, sè l−îng hμng giao h»ng 
ngμy, t×nh tr¹ng ph¸p lý cña c¬ së còng 
®−îc ®Æt ra. ViÖc mua, b¸n ®−îc tiÕn hμnh 
mét c¸ch chÆt chÏ th«ng qua c¸c hîp ®ång 

b»ng v¨n b¶n. Trong 3 ®èi t−îng kÓ trªn, 
yªu cÇu cña siªu thÞ cßn ®ßi hái cao h¬n vÒ 
bao b×, ®ãng gãi vμ c¸c th«ng tin ®i kÌm. 
Yªu cÇu cña nhμ kinh doanh vμ c¸c kh¸ch 
hμng cao h¬n so víi giai ®o¹n tr−íc, do ®ã 
®ßi hái ch−¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt l−îng 
còng cÇn ®−îc n©ng cao. 

Nhu cÇu vÒ RAT cña c¸c siªu thÞ, cöa 
hμng, quÇy hμng vμ c¸c nhμ hμng sím 
®−îc th«ng tin tíi c¸c nhμ s¶n xuÊt, ng−îc 
l¹i, hä còng rÊt cÇn n¾m râ tiÒm n¨ng 
cung cÊp cña ng−êi s¶n xuÊt. V× vËy cÇn cã 
bé phËn trung gian ®Ó tæ chøc c¸c cuéc gÆp 
gì gi÷a nhμ s¶n xuÊt vμ ng−êi kinh doanh 
®Ó hä dÔ dμng cã c¬ héi gÆp nhau vμ c¶ hai 
bªn hiÓu râ ®−îc nguyÖn väng cña nhau, 
cïng nhau triÓn khai tæ chøc s¶n xuÊt, 
cung cÊp s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu ng−êi 
tiªu dïng vÒ c¶ sè l−îng vμ chÊt l−îng.  
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