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Kiểm soát ATTP đang là vấn đề cấp bách ở Việt Nam để đảm bảo sức 
khỏe của người tiêu dùng. Việc này đòi hỏi phải có những mô hình 

quản lý và chính sách quản lý hiệu quả theo chuỗi giá trị NSTP như Luật 
ATTP năm 2010 đã quy định. Hiện nay, một số mô hình và chính sách 
quản lý ATTP đã có những tác động tích cực trong việc quản lý và đảm 
bảo ATTP nhưng hiệu quả và hiệu lực của các mô hình quản lý và thể chế 
chính sách chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, đặc biệt là năng lực yếu của hệ 
thống thanh tra ATTP của nhà nước. Trong các giải pháp quản lý ATTP 
hiện nay, mô hình quản lý ATTP theo chuỗi giá trị NSTP được đánh giá là 
có hiệu quả, đảm bảo ATTP từ sản xuất đến tiêu dùng.

Mục tiêu chung của cuốn sách này là đề xuất được các mô hình quản 
lý chuỗi NSTP an toàn ở Việt Nam và một số giải pháp thể chế, chính sách 
phát triển bền vững. Các nội dung chính bao gồm: Tổng kết kinh nghiệm 
trong nước và quốc tế để rút ra các bài học quan trọng về xây dựng mô hình 
quản lý ATTP và phát triển bền vững chuỗi NSTP an toàn tại Việt Nam. 
Nghiên cứu đã rà soát các văn bản chính sách liên quan đến tổ chức quản 
lý ATTP để xác định, đánh giá hiệu quả thực thi chính sách cũng như xác 
định những vấn đề chồng chéo trong các chính sách dẫn đến khó khăn 
trong thực hiện các chính sách ATTP từ Trung ương đến địa phương.

Nghiên cứu cũng được thực hiện với các chuỗi giá trị điển hình ở Việt 
Nam bao gồm: rau, quả, thịt lợn và chè tại các địa phương khác nhau như 
Sơn La, Hà Nội, Hà Giang, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, để xác 
định những điểm mạnh, điểm yếu trong việc quản lý các chuỗi NSTP làm 
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cơ sở quan trọng trong việc đề xuất các giải pháp chính sách xây dựng 
và phát triển các mô hình quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn. Thực hiện, 
khảo sát trực tiếp các mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn và thử nghiệm 
các biện pháp thúc đẩy quản lý ATTP và phát triển bền vững trên phạm vi 
toàn quốc. Ba mô hình quản lý chuỗi NSTP đã được thử nghiệm và đánh 
giá hiệu quả hoạt động của mô hình quản lý ATTP bao gồm: chuỗi giá trị 
rau an toàn Tự Nhiên tại Sơn La, chuỗi giá trị xoài Suối Lớn và chuỗi giá 
trị chè Phìn Hồ, tỉnh Hà Giang.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhiều chính sách kiểm soát ATTP của 
trung ương và địa phương đã được ban hành và đã có tác dụng nhất định 
góp phần kiểm soát ATTP tại các địa phương. Tuy nhiên, còn thiếu các 
chính sách và mô hình quản lý ATTP theo chuỗi giá trị từ khâu tổ chức sản 
xuất, chế biến, phân phối sản phẩm đến tiêu dùng. Nói cách khác, việc quản 
lý ATTP từ trang trại đến bàn ăn còn có những hạn chế nhất định dẫn đến 
chưa phát triển được các mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn bền vững.

Ngoài ra, việc kiểm soát ATTP ở các khâu trong chuỗi NSTP chưa 
thống nhất, chưa có nhiều mô hình quản lý chuỗi NSTP có các tác nhân 
giữ vai trò điều phối, đảm bảo ATTP trong toàn chuỗi. Nhiều chuỗi NSTP 
chưa xây dựng được hệ thống truy xuất nguồn gốc đầy đủ dẫn đến thiếu 
các chế tài phù hợp để xử lý vấn đề ATTP phát sinh trong quá trình hoạt 
động của các chuỗi NSTP. Một số văn bản pháp luật quy định việc kiểm 
soát ATTP còn chồng chéo, chưa đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. 
Đặc biệt, các văn bản hướng dẫn thi hành thường ban hành chậm dẫn đến 
khó khăn trong việc thực thi các quy định pháp luật về kiểm soát ATTP 
tại các địa phương.

Từ kết quả nghiên cứu, các tác giả đã đề xuất một số giải pháp, chính 
sách và mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn, góp phần phát triển bền 
vững các chuỗi NSTP cho các ngành hàng rau, quả và chè. Trong đó, có 
các đề xuất quan trọng như:

1. Đổi mới hệ thống cấp chứng nhận ATTP trong các chuỗi cung ứng, 
đổi tên các chuỗi cung ứng nông sản an toàn thành chuỗi giá trị NSTP 
an toàn, làm cơ sở để thể chế hóa chuỗi giá trị NSTP an toàn. Truy 
xuất nguồn gốc nên trở thành yêu cầu bắt buộc trong mô hình quản 
lý chuỗi NSTP an toàn. Đây là yêu cầu quan trọng đảm bảo hiệu quả 
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hoạt động hợp tác của các tác nhân trong chuỗi giá trị, tăng cường 
niềm tin giữa các tác nhân, từ đó gia tăng giá trị cho toàn chuỗi. Truy 
xuất nguồn gốc hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu đáp ứng được các 
yêu cầu quy định của các nước nhập khẩu. Xu hướng các nước nhập 
khẩu NSTP trên thế giới yêu cầu các sản phẩm phải có nguồn gốc xuất 
xứ rõ ràng và truy xuất được nguồn gốc, do đó các mô hình quản lý 
chuỗi NSTP an toàn bền vững cần quan tâm đến vấn đề này, ứng dụng 
các công nghệ phù hợp để nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm như thông qua các vật liệu nhận diện riêng, các ứng dụng điện 
thoại cho người tiêu dùng, hoặc sử dụng công nghệ blockchain, phù 
hợp tiêu chuẩn thông tin GS1.

2. Đẩy mạnh phân cấp quản lý ATTP trong các mô hình chuỗi NSTP. 
Trong đó, các cơ quan chuyên trách quản lý ATTP sẽ phải bám sát các 
khâu của chuỗi để thực hiện chức năng đánh giá rủi ro, làm căn cứ ban 
hành các quy định áp dụng trong toàn chuỗi.

3. Có lộ trình để giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại trong quản lý 
ATTP như: kiểm soát dư lượng thuốc BVTV, thuốc thú y, cơ sở giết 
mổ nhỏ lẻ; kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, 
kinh doanh NSTP có nguy cơ cao mất ATTP; triển khai nhân rộng các 
mô hình quản lý ATTP, áp dụng thực hành sản xuất tốt trong sản xuất; 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, liên doanh, liên 
kết, chuyển giao công nghệ sơ chế, chế biến thực phẩm an toàn để cung 
cấp cho người tiêu dùng.

4. Quy định về chứng nhận ATTP đối với các sản phẩm động vật, thực vật 
và thủy sản từ gốc để dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

5. Cơ quan Trung ương ban hành chính sách và các cơ quan chuyên môn 
thực hiện kiểm tra, xử phạt, không nên để các địa phương tự ban hành 
chính sách ATTP và tổ chức lực lượng thực thi nhằm tạo ra sự thống 
nhất, đồng bộ trong thực hiện quản lý ATTP, loại bỏ tình trạng nơi 
thừa, nơi thiếu. Việc tạo ra một hệ thống thể chế quản lý, kiểm soát 
ATTP thống nhất là hết sức cần thiết để đảm bảo hiệu quả trong hoạt 
động quản lý.

6. Cần nâng cao vai trò của người tiêu dùng và hội bảo vệ người tiêu 
dùng đối với chất lượng chuỗi NSTP là hỗ trợ phát triển các mô hình 
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quản lý và thể chế quản lý nhà nước trong phát hiện và loại bỏ những 
người sản xuất và tác nhân lưu thông, chế biến sở hữu sản phẩm không 
đạt chất lượng và tiêu chuẩn ATTP. Nếu người tiêu dùng phát hiện 
ra chuỗi NSTP mất an toàn, có quyền gây sức ép lên hệ thống bán lẻ 
để buộc hệ thống này phải tìm nguồn hàng cung cấp đảm bảo ATTP, 
người tiêu dùng có quyền “tẩy chay” hệ thống chuỗi NSTP đó. Người 
tiêu dùng có thể gây sức ép lên thể chế quản lý Nhà nước thực hiện đầy 
đủ vai trò của mình và từng bước hoàn thiện các chuẩn mực về chất 
lượng chuỗi NSTP và hệ thống giám sát kiểm tra. Tăng cường công tác 
đào tạo, hướng dẫn tổ chức người tiêu dùng tham gia tích cực vào công 
tác quản lý chuỗi NSTP.

7. Coi trọng hơn nữa tiêu chí về ATTP trong việc đánh giá, phân hạng 
sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm. Các sản phẩm 
đạt tiêu chí từ ba sao trở nên cần có các đánh giá cụ thể, công bố chất 
lượng sản phẩm và đảm bảo ATTP cho các sản phẩm, từ khâu sử dụng 
nguyên liệu đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hái, bảo quản chế biến, vận 
chuyển và tại các cửa hàng phân phối các sản phẩm cuối cùng. Việc 
lồng ghép các chính sách quản lý ATTP với các chính sách, dự án và 
chương trình mục tiêu quốc gia là cần thiết để đảm bảo phát triển bền 
vững các sản phẩm NSTP an toàn trên phạm vi cả nước, tạo điều kiện 
gia tăng thu nhập cho các tác nhân trong chuỗi giá trị và đảm bảo sức 
khỏe của người tiêu dùng.
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1. Sự cần thiết của nghiên cứu
i) Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong 

công tác quản lý ATTP với sự ra đời của Luật ATTP 2010. Một loạt các 
chính sách về quản lý ATTP đã ra đời để triển khai Luật và đã đạt được 
một số kết quả nhất định. Luật ATTP 2010 đã quy định về quản lý ATTP 
theo chuỗi từ trang trại đến bàn ăn, tuy nhiên vấn đề này triển khai trên 
thực tế còn nhiều lúng túng và chưa có kết quả tốt. Theo nhiều chuyên gia, 
việc Nhà nước phân chia công tác quản lý ATTP các loại hàng hóa lương 
thực, thực phẩm cho 3 bộ: Y tế, Công thương và Nông nghiệp và PTNT 
mỗi Bộ phụ trách một số nhóm ngành hàng (Bộ Nông nghiệp quản lý các 
ngành hàng tươi sống, Bộ Công thương quản lý các ngành hàng chế biến, 
Bộ Y tế quản lý phụ gia và thực phẩm chức năng…) và mỗi Bộ quản lý một 
số khâu trong chuỗi NSTP (Bộ NN và PTNT phụ trách từ đồng ruộng đến 
chợ bán buôn đối với toàn bộ các mặt hàng nông sản, Bộ Công thương 
quản lý chợ bán lẻ, Bộ Y tế quản lý nhà hàng, tiêu dùng hộ gia đình) đã gây 
nhiều mẫu thuẫn và khoảng trống trong quản lý ATTP theo chuỗi. Một 
số ý kiến cho rằng, Bộ nào quản lý nhóm ngành hàng nào thì phải quản lý 
toàn bộ chuỗi, không nên chia phạm vi Bộ NN và PTNT chỉ quản lý sản 
xuất trên đồng ruộng toàn bộ sản phẩm (Thời báo kinh tế VN, 2016).

Năm 2013 Bộ NN và PTNT đã ban hành chính sách thông qua Đề 
án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 
trên pham vi toàn quốc” tại các Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL ngày 
27/12/2013, số 354/QĐ-BNN-QLCL ngày 4/3/2014 liên quan đến quản lý 
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ATTP theo chuỗi sản phẩm nông–lâm–thủy sản nhằm thực hiện Luật 
ATTP 2010 và thúc đẩy sản xuất, phát triển bền vững, đảm bảo an ninh 
lương thực và ATTP, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng... Tuy nhiên, kết quả 
thực hiện tại các địa phương chậm và theo đánh giá sơ bộ thì số lượng các 
chuỗi cung ứng NSTP áp dụng các biện pháp quản lý ATTP theo chuỗi 
được xác nhận thành công khá thấp. Nguyên nhân chính là do các chuỗi 
cung ứng chưa được tổ chức quản lý chất lượng và ATTP chặt chẽ, thiếu 
liên kết bền vững trong khi các địa phương còn lúng túng về mô hình quản 
lý ATTP theo chuỗi NSTP, do vậy ít có hoạt động tư vấn cho các tác nhân 
trong chuỗi thực hiện quản lý ATTP trong toàn chuỗi, trong khi các tác 
nhân trong chuỗi và cán bộ địa phương chưa hiểu rõ về mô hình quản lý 
chuỗi giá trị NSTP an toàn.

Theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới thì muốn phát triển 
được mô hình quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn thì trước hết phải phát 
triển được các chuỗi giá trị NSTP có tính cạnh tranh. Các chuỗi cung ứng 
truyền thống cần được nâng cấp lên thành chuỗi giá trị khép kín để đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng, thông qua đó mà tạo ra giá trị 
gia tăng cao nhất. Động lực của phát triển chuỗi giá trị chính là sự thay đổi 
của nhu cầu tiêu dùng thực phẩm, nông sản thể hiện qua hệ thống bán lẻ. 
Nhu cầu của người tiêu dùng hiện không chỉ là được cung ứng đủ lương 
thực, thực phẩm mà cần phải có lương thực, thực phẩm chất lượng, trong 
đó không thể thiếu yếu tố ATTP. Vì vậy, ATTP có thể coi là một thuộc tính 
đóng góp vào tính cạnh tranh của chuỗi giá trị NSTP.

ii) Ở Việt Nam, các nghiên cứu về chuỗi giá trị NSTP đã chỉ ra rằng 
việc phát triển các chuỗi giá trị NSTP còn khá mới, do vậy hiện trạng của 
chuỗi giá trị nông sản ở Việt Nam còn hạn chế về hiệu quả. Ở thị trường 
trong nước, năm 2013, hệ thống bán lẻ thực phẩm truyền thống còn chiếm 
75% doanh số với khoảng trên 790.000 chợ bán lẻ.

Tuy nhiên, hệ thống bán lẻ thực phẩm thời gian qua đã có sự thay đổi 
khá nhanh ở các đô thị lớn. Nếu như năm 2014, cả nước chỉ có 921 siêu 
thị, minimart, cửa hàng thực phẩm tiện lợi thì đến 2017 con số này đã lên 
tới 3.354. Sự gia tăng hệ thống bán lẻ hiện đại nhiều nhất là tại TP Hồ Chí 
Minh, tiếp đến là Hà Nội, Đà Nẵng (Đào Thế Anh, 2017). Doanh số thực 
phẩm tiêu thụ qua các chuỗi giá trị hiện đại mới chỉ chiếm khoảng hơn 
20%. Nghiên cứu của ADB/Malica (2018) cho thấy, tỷ lệ người dân đi chợ 
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truyền thống, chợ cóc, chợ tạm đã giảm 8,5% và mua từ người bán rong 
giảm tới 35,5% so với cách đây 5 năm.

iii) Hiệu quả hoạt động của các chuỗi nông sản thấp là do chi phí giao 
dịch cao, thiếu liên kết chặt chẽ giữa các chủ thể, công nghệ sau thu hoạch 
và chế biến lạc hậu, chưa áp dụng tiến bộ KHKT và các quy định về đảm 
bảo ATTP vào sản xuất. Ngoài ra, khó khăn lớn nhất trong phát triển 
chuỗi giá trị sản phẩm NLTS là chưa lựa chọn được tác nhân đầu tàu mạnh, 
trong đó có doanh nghiệp (DN) thực sự đồng hành cùng nông dân, đặc 
biệt là đồng hành với nông dân nghèo, sản xuất nhỏ ở các vùng sâu, vùng 
xa. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về chuỗi còn hạn chế, chưa tiếp 
cận được các dịch vụ hướng dẫn, tư vấn. Việc áp dụng công nghệ trong 
các chuỗi cung ứng NSTP đã được quan tâm nhưng vẫn còn hạn chế. Theo 
Cel Consulting (2018), tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch còn cao như: rau 32%, 
thịt 18% và thủy sản 12%. Đặc biệt, hệ thống hậu cần cho chuỗi giá trị nông 
sản cũng chưa hiệu quả khi chi phí cho logistics hiện chiếm tới 21–25% 
GDP hàng năm, (cao hơn Thái Lan 6%, Malaysia 12% và Singapore 300%); 
như vậy, chi phí logistic chiếm tỷ trọng rất lớn trong chi phí toàn chuỗi, 
làm giảm giá trị gia tăng của chuỗi cung như tăng giá bán. Áp dụng công 
nghệ lạnh đồng bộ để phát triển chuỗi giá trị lạnh là xu hướng của thế giới, 
tuy nhiên, hiện nay mức độ áp dụng công nghệ lạnh trong các chuỗi thực 
phẩm của ta còn khá thấp, ngoại trừ chuỗi thủy sản đạt 95%, còn lại sữa 
đạt 33%, thịt mới đạt 12%, rau 7% và quả 6% (ABA, 2018).

iv) Về tình hình phát triển chuỗi giá trị NSTP an toàn, theo Bộ NN và 
PTNT năm 2016, cả nước có 283 chuỗi giá trị được đề xuất là chuỗi cung ứng 
NSTP an toàn, nhưng chỉ khoảng 30% số chuỗi hoạt động có hiệu quả. Vì 
vậy, phát triển mô hình chuỗi NSTP an toàn và bền vững đang là yêu cầu cấp 
thiết hiện nay. Việc quản lý ATTP theo chuỗi sẽ đảm bảo quá trình đưa sản 
phẩm đến tay người tiêu dùng được an toàn, đảm bảo sức khỏe của người 
tiêu dùng. Hơn nữa, việc quản lý chất lượng NSTP theo chuỗi sẽ tạo thuận 
lợi cho việc đảm bảo minh bạch thông tin giữa các tác nhân trong chuỗi giá 
trị và xây dựng được các cơ chế hợp tác để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

v) Để tổ chức, quản lý và phát triển các chuỗi NSTP an toàn, Nhà nước 
đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, xây dựng các thể chế chính sách 
liên quan. Tuy nhiên, hướng dẫn mô hình quản lý ATTP theo chuỗi giá trị 
NSTP còn chưa cụ thể. Do đó, cần phải rà soát, đánh giá và đề xuất các giải 



4 ©2020. Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam

pháp về thể chế, chính sách nhằm kiểm soát có hiệu quả vấn đề ATTP theo 
chuỗi. Hiện nay, bước đầu đã triển khai một số các nghiên cứu về chuỗi giá 
trị nông sản ở Việt Nam, nhưng nghiên cứu về mô hình quản lý chuỗi giá 
trị NSTP an toàn và các chính sách thúc đẩy sự phát triển bền vững của các 
chuỗi này thì hầu như chưa được thực hiện.

vi) Việc phát triển sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị NSTP an toàn 
và bền vững là lựa chọn ưu tiên cho phát triển nông nghiệp Việt Nam thời 
gian tới để đảm bảo cung ứng ổn định và giữ thị trường đầu ra cho sản 
phẩm làm ra. Hiện nay đã có nhiều chuỗi NSTP, nhưng chưa đảm bảo an 
toàn cho người tiêu dùng do việc quản lý ATTP của các cơ quan nhà nước 
còn yếu. Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ các chuỗi NSTP phát triển với 
mục tiêu phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị và thúc 
đẩy liên kết như Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ, vừa đảm bảo 
đầu ra cho sản phẩm, vừa đảm bảo ATTP của sản phẩm trong chuỗi. Việc 
hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giúp người sản xuất có thể mua 
được đầu vào giá rẻ hơn và bán ra thị trường ổn định về khối lượng và giá 
cả. Đây là là điều kiện quan trọng để đảm bảo ATTP cho các sản phẩm khi 
đưa ra thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, các tác nhân trong các chuỗi này còn 
hạn chế về nhận thức và hiểu biết về quản lý ATTP theo chuỗi, do vậy sự 
chủ động của các tác nhân trong chuỗi áp dụng quy định về ATTP chiếm 
tỷ lệ thấp.

Các chính sách phát triển chuỗi cung ứng NSTP an toàn và bền vững 
hiện đã có nhưng một số chính sách chưa đi vào cuộc sống, nhất là chính 
sách ưu đãi, bảo đảm thực hiện quyền và trách nhiệm của các bên tham 
gia liên kết. Sự phát triển chuỗi NSTP an toàn ở các địa phương còn gặp 
nhiều khó khăn, chỉ dừng lại ở mô hình thí điểm, khi nhân rộng lại chết 
yểu. Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân lớn ở đây là chính sách chưa 
thực sự sát với thực tế từng nơi. Do vậy, để chính sách phù hợp hơn với 
thực tiễn, tạo động lực cho các tác nhân trong chuỗi cùng tham gia quản 
lý ATTP thì việc đánh giá thực trạng thực thi chính sách tại một mô hình 
quản lý chuỗi NSTP an toàn lựa chọn để nghiên cứu thí điểm là hoàn toàn 
cần thiết, để từ đó rút kinh nghiệm phổ biến và nhân rộng.

vii) Trong phát triển các chuỗi NSTP hiện nay, ATTP nói chung và 
ATTP đối với rau, quả, chè, thịt nói riêng vẫn là vấn đề nan giải, đòi hỏi 
phải kiên trì thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ và phải xác định 
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đây là trách nhiệm của tất cả mọi người trong xã hội: từ người sản xuất 
nông nghiệp đến người thu mua, chế biến, tiêu thụ và người tiêu dùng, các 
nhà khoa học, các tổ chức chính trị xã hội và các cấp chính quyền. Theo các 
nghiên cứu trong nước gần đây, mô hình tối ưu để quản lý chuỗi NSTP an 
toàn là sự kết hợp giữa kiểm soát của Nhà nước về ATTP với sự kiểm soát 
nội bộ chuỗi của các tác nhân tham gia chuỗi nhằm cung cấp thực phẩm 
an toàn đến tay người tiêu dùng. Ngoài ra, mô hình quản lý chuỗi NSTP 
an toàn đòi hỏi áp dụng các nguyên tắc: Tạo hệ thống liên tục từ trang trại 
đến bàn ăn; Quản lý rủi ro và minh bạch các khâu trong chuỗi; Đảm bảo 
thông tin truy xuất nguồn gốc nhằm tạo lòng tin cho người tiêu dùng.

Mô hình thử nghiệm cần đưa ra các chính sách mới đối với một số loại 
chuỗi thực phẩm nhạy cảm cao về không đảm bảo ATTP hiện nay như: 
rau xanh và thịt tươi và cần được thử nghiệm tại các chuỗi cung ứng cho 
các đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM.

Trong bối cảnh nhu cầu về sản phẩm được đảm bảo ATTP đang tăng 
mạnh, trở thành vấn đề nóng của toàn xã hội thì tính cấp thiết của nghiên 
cứu về mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn và chính sách phát triển bền 
vững các chuỗi này là rất cao.

Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ về “Nghiên cứu xây dựng 
mô hình quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi nông sản thực 
phẩm an toàn” trong giai đoạn 2017-2019 sẽ đáp ứng phần nào vấn đề của 
thực tiễn đặt ra hiện nay.

2. Tổng quan tài liệu
2.1. Nghiên cứu ở nước ngoài
Xu hướng toàn cầu hóa về các chuỗi cung ứng thực phẩm ngày càng phát 
triển cho thấy, cách tiếp cận thể chế về quản lý ATTP cũ không còn phù hợp 
với yêu cầu quản lý các vấn đề ATTP mới trong thế kỷ XX (Hoffman, 2014).

Theo Gereffi G., 2009, khi nghiên cứu về tiếp cận chuỗi giá trị toàn 
cầu nhằm kiểm soát ATTP và các tiêu chuẩn chất lượng đã chỉ ra rằng: 
Quá trình toàn cầu hóa các chuỗi cung ứng thực phẩm ngày càng nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát ATTP theo chuỗi. Quá trình 
điều phối trong chuỗi cũng được tác giả nhấn mạnh khi các hãng chế biến 
lớn ngày càng chiếm ưu thế trong các chuỗi cung ứng toàn cầu, họ sử dụng 
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sức mua của mình để áp đặt các yêu cầu về điều kiện ATTP hay các tiêu 
chuẩn khác. Tác giả đã chỉ ra rằng, khi những đòi hỏi ngày càng tăng lên 
thì những người nông dân sản xuất nhỏ không có khả năng đáp ứng và 
dần bị loại ra khỏi chuỗi giá trị. Mặt khác, tác giả cũng chỉ ra mối quan hệ 
giữa chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu và chuỗi cung ứng thực phẩm 
địa phương hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của các chuỗi cung ứng địa 
phương trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và trở thành các 
nhà cung ứng. Như vậy, việc củng cố thể chế quản lý chuỗi cung ứng thực 
phẩm tại các quốc gia là vấn đề quan trọng trong quá trình thương mại 
hóa toàn cầu ngày càng gia tăng. Gereffi cũng nhấn mạnh sự chuyển đổi 
giữa vấn đề ATTP và các tiêu chuẩn chất lượng khi các chuỗi nông sản và 
thực phẩm đang ngày càng công nghiệp hóa và toàn cầu hóa thì bản chất 
của ATTP đã có sự thay đổi so với bản chất ban đầu của nó. Khi sản xuất 
nông nghiệp được công nghiệp hóa, năng suất sẽ được tăng lên, đồng thời 
có nhiều sản phẩm mới ra đời, song kèm với nó là các nguy cơ mất an toàn 
mới sẽ xuất hiện. Khi chuỗi giá trị kéo dài và nhiều nhánh, sản phẩm đến 
tay người tiêu dùng phải trải qua nhiều công đoạn hơn với nhiều tác nhân 
tham gia quản lý. Do đó, việc quản lý mối nguy trong toàn bộ chuỗi càng 
trở nên khó khăn.

Nhằm tăng cường năng lực kiểm soát ATTP cho các quốc gia, năm 
2003 FAO/WHO đã hướng dẫn xây dựng thể chế quản lý ATTP ở các quốc 
gia như sau:

• Các thành phần của hệ thống kiểm soát thực phẩm quốc gia cần 
bao gồm:
• Những quy định và luật thực phẩm;
• Quản lý kiểm soát thực phẩm;
• Dịch vụ giám sát;
• Dịch vụ phân tích;
• Thông tin, giáo dục, truyền thông và đào tạo.

• Những nguyên tắc tiếp cận trong kiểm soát thực phẩm hiện đại 
theo chuỗi:
• Tiếp cận từ trang trại đến bàn ăn: Để đạt được mục tiêu bảo vệ 

người tiêu dùng với hiệu quả cao nhất, cần thiết phải đảm bảo chất 
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lượng và độ an toàn từ sản xuất đến tiêu thụ. Bên cạnh vai trò của 
Nhà nước, tất cả các chủ thể trong chuỗi: người sản xuất, chế biến, 
vận chuyển, bán lẻ và người tiêu dùng đều có vai trò trong đảm bảo 
chất lượng và ATTP.

• Phân tích rủi ro bao gồm đánh giá rủi ro, quản lý rủi ro và thông 
tin về rủi ro.

• Sự minh bạch: Hệ thống kiểm soát thực phẩm cần cho phép tất cả 
các tác nhân trong ngành hàng đóng góp vào hoạt động kiểm soát 
thực phẩm. Điều này sẽ khuyến khích sự hợp tác từ tất cả các tác 
nhân và ban ngành có liên quan, tăng tỷ lệ tuân thủ.

• Đánh giá ảnh hưởng của các quy định để điều chỉnh chính sách.
• Mô hình sắp xếp các cơ quan đảm trách:

• Hệ thống đa cơ quan đảm trách: Trách nhiệm kiểm soát thực phẩm 
được giao cho nhiều Bộ quản lý như Bộ Y tế, Nông nghiệp, Thương 
mại, Môi trường, Công nghiệp, và Du lịch. Hệ thống đa cơ quan 
đảm trách này đôi khi gây ra những vấn đề như sự chồng chéo của 
các hoạt động giám sát; thiếu sự điều phối giữa các cơ quan trong 
chính sách thực phẩm, giám sát, kiểm tra và kiểm soát thực phẩm; 
thiếu sự gắn kết và không đồng bộ giữa cơ quan cấp Trung ương 
và địa phương.

• Hệ thống đơn cơ quan đảm trách: Đây là xu hướng cải cách của 
hệ thống quản lý ATTP để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước 
của một số nước tiên tiến. Cơ quan quản lý ATTP độc lập với các 
Bộ quản lý sản xuất và xây dựng hệ thống thanh tra chuyên ngành 
kiểm soát ATTP dọc theo chuỗi theo tiếp cận phân tích và quản lý 
rủi ro. Cơ quan quản lý ATTP thực hiện nghiên cứu phân tích rủi 
ro, cảnh báo nguy cơ mất ATTP, kiến nghị chính sách quản lý và 
minh bạch thông tin với xã hội. Lợi ích của hình thức một cơ quan 
đảm nhiệm kiểm soát thực phẩm là: đồng nhất ứng dụng phương 
pháp bảo vệ; có khả năng phản ứng nhanh trước những thách thức 
nảy sinh (như dịch cúm), nhu cầu của thị trường trong nội địa và 
quốc tế; tăng hiệu quả sử dụng nhân lực và vốn đầu tư; hài hòa 
các tiêu chuẩn thực phẩm; cung cấp dịch vụ hiệu quả và hợp lý. 
Tuy nhiên, có ít cơ hội để các nước có thể xây dựng một hệ thống 
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kiểm soát thực phẩm dựa trên một cơ quan duy nhất. Ngay cả với 
hệ thống một cơ quan ATTP thì hệ thống thanh tra của nhà nước 
cũng không đủ khả năng kiểm soát ATTP trên toàn bộ lãnh thổ  
mà chỉ có thể tập trung giải quyết các nguy cơ lớn về mất ATTP, 
do vậy Chính phủ phải phối hợp với các chủ thể trong chuỗi giá trị 
để phổ biến các tiêu chuẩn thực phẩm tự nguyện để tham gia vào 
kiểm soát ATTP và chất lượng hàng ngày.

• Hệ thống hỗn hợp:
• Trong mô hình sắp xếp các cơ quan đảm trách hỗn hợp cần chia 

thành một số cấp độ như: Cấp độ 1: Thiết lập chính sách, quản 
lý, đánh giá rủi ro và phát triển các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy 
tắc thực hành; Cấp độ 2: Điều phối các hoạt động kiểm soát chất 
lượng, giám sát và đánh giá; Cấp độ 3: Thanh tra, kiểm soát và ép 
buộc thực hiện; Cấp độ 4: Giáo dục và đào tạo. Cấp độ 1 và 2 nên 
do một cơ quan thực phẩm nhà nước đảm nhiệm. Cấp độ 3 và 4 
cần có sự đảm trách của nhiều cơ quan chủ thể của xã hội dân sự 
tham gia trong chuỗi.

Tài liệu hướng dẫn của FAO cũng đưa ra những vấn đề chung của các 
nước đang phát triển trong ATTP như:

• Thực phẩm được sản xuất bởi một số lượng lớn người sản xuất quy 
mô nhỏ. Quá trình lưu thông sản phẩm cũng được thực hiện bởi 
nhiều tác nhân trung gian. Đặc điểm chung của các tác nhân là hạn 
chế về cơ sở hạ tầng, phương tiện sản xuất và vận chuyển, kho chứa 
sản phẩm cũng như kiến thức về ATTP. Đối với ngành công nghiệp 
chế biến, ngoài hạn chế về công nghệ, cơ sở hạ tầng còn phải đối mặt 
với nguồn nguyên liệu không ổn định và không đảm bảo;

• Thực phẩm đường phố đóng vai trò quan trọng tại các nước phát 
triển. 20-25% tiêu dùng thực phẩm của các hộ gia đình không được 
thực hiện tại gia đình. Quá trình đô thị hóa nhanh đã tạo ra lực 
lượng lao động di cư từ nông thôn ra thành phố (họ không có chỗ 
định cư ổn định và không sống chung với gia đình của họ). Chính 
vì vậy, việc loại bỏ và kiểm soát thực phẩm đường phố có nguy cơ 
không đảm bảo ATTP cao là rất khó thực hiện;
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• Nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng cho kiểm soát thực phẩm thiếu 
và không đồng bộ. Vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo ATTP 
nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân là hết sức cần thiết, song các 
nghiên cứu về lý luận ở trên cũng đã chỉ ra việc phối hợp giữa cơ 
quan nhà nước và các tổ chức dân sự, doanh nghiệp là hết sức quan 
trọng đối với hiệu quả của quản lý ATTP. Quá trình thay đổi thể chế 
phụ thuộc cả vào năng lực của nhà nước và doanh nghiệp.

Ở Liên minh Châu Âu (EU), hệ thống quy định và tiêu chuẩn đối với 
sản phẩm của EU rất phức tạp và nghiêm ngặt, đặc biệt đối với thực phẩm 
như thịt, cá, hoa quả. Có thể nói, hiện nay hệ thống tiêu chuẩn và quy 
định của EU so với nhiều nước trên thế giới là hoàn chỉnh hơn cả, điều 
này thể hiện trong thực tế là nhu cầu của người tiêu dùng ở EU về những 
sản phẩm sạch và an toàn rất cao. Một số tiêu chuẩn bảo đảm ATTP của 
EU bao gồm:

Hệ thống quy định HACCP  (Hazard Analysis and Critical Control 
Point System), nghĩa là “Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm 
tới hạn”, hay “Hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối 
nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm”. HACCP 
là sự tiếp cận có tính khoa học, hợp lý và hệ thống để nhận biết, xác định 
và kiểm soát mối nguy trong chế tạo, gia công, sản xuất, chuẩn bị và sử 
dụng thực phẩm nhằm bảo đảm thực phẩm là an toàn khi tiêu dùng. Ví 
dụ, việc áp dụng hệ thống HACCP trong dây chuyền thực phẩm sẽ bắt đầu 
từ nông trường và kết thúc bằng việc chuẩn bị thực phẩm riêng biệt hoặc 
ở khách sạn hoặc ở nhà.

Quy định HACCP được đặc biệt coi trọng đối với các nhà xuất khẩu ở 
các nước đang phát triển khi xuất khẩu vào thị trường EU, bởi nếu không 
thực hiện quy định HACCP sẽ không thể xuất được hàng của mình sang 
thị trường này. Ví dụ, trong ngành thủy sản các nhà sản xuất buộc phải 
tuân thủ Chỉ thị 91/492/EEC (ngụ ý họ phải thực hiện hệ thống HACCP) 
để được phép xuất khẩu thủy sản vào EU. Một viện kiểm tra được điều 
hành bởi Ủy ban châu Âu sẽ tiến hành thanh tra các công ty chế biến cá, 
chỉ khi qua được khâu kiểm tra này thì các công ty mới chính thức được 
công nhận và có tên trong “danh sách giới hạn” để được phép nhập khẩu.

Phụ gia thực phẩm: Tại các nước EU, các phụ gia thực phẩm được 
chấp nhận đều mang số hiệu nhận biết, trước số hiệu là chữ E. Các phụ gia 
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thực phẩm phải được ghi nhận trong danh sách các thành tố trên bao bì 
bằng cách cho biết tên chất hay số hiệu E của nó. EU đã ban hành các chỉ 
thị quy định những yêu cầu đối với các chất làm ngọt (Chỉ thị số 94/35/
EC), phẩm màu (Chỉ thị số 94/36/EC) và các phụ gia thực phẩm khác để 
sử dụng cho thực phẩm. Hiện nay, các nước thành viên EU đã và đang 
hợp nhất các chỉ thị với luật về thực phẩm của mỗi nước. Bên cạnh đó, EU 
cũng đưa ra nhiều luật khác để điều chỉnh về mức độ tối đa của thuốc trừ 
sâu không phân hủy, kim loại nặng, nhiễm độc vi sinh và chất phóng xạ 
trong thực phẩm.

Hệ thống đóng gói, ghi nhãn thực phẩm: Quy định về vật liệu đóng 
gói thực phẩm với mục đích giới thiệu các vật liệu bao gói thông minh có 
tính kích hoạt và khả năng tăng thời hạn sử dụng, dễ theo dõi chất lượng 
thực phẩm. Phần bổ sung của những quy định là các yêu cầu về khả năng 
truy nguyên, theo đó các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải 
được nêu ra ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất và phân phối.

Vật liệu bao gói có tính kích hoạt có thể tương tác với thực phẩm để 
giảm lượng ôxy và tăng hương vị cũng như khả năng bảo quản. Một số 
loại bao gói có thể hấp thụ khí gas hay độ ẩm sinh ra trong quá trình thực 
phẩm chín tự nhiên, do đó, làm giảm nguy cơ thực phẩm bị nhiễm độc và 
giữ cho hương vị của sản phẩm tồn tại lâu hơn. Các vật liệu bao gói thông 
minh còn có khả năng biến đổi màu sắc, giúp người tiêu dùng nhận biết 
được sản phẩm còn tươi hay đã hỏng. Ngoài ra, các chỉ dẫn về độ tươi của 
sản phẩm cũng được gắn trong bao gói nhằm cung cấp trực tiếp thông tin 
về chất lượng vi sinh của thực phẩm. Quy định của EU không cho phép sử 
dụng các vật liệu bao gói có phản ứng với thực phẩm cho dù những thay 
đổi này là có lợi. EU cũng ban hành danh sách những vật liệu plastic có 
thể dùng làm bao bì.

Quy trình thực hành canh tác nông nghiệp tốt GAP  (Good 
Agricultural Practices): Đây là những nguyên tắc được thiết lập nhằm bảo 
đảm một môi trường sản xuất an toàn, sạch sẽ, thực phẩm phải bảo đảm 
không chứa các tác nhân gây bệnh như chất độc sinh học (vi khuẩn, nấm, 
virus, ký sinh trùng) và hóa chất (dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim 
loại nặng, hàm lượng nitrat), đồng thời sản phẩm phải bảo đảm an toàn 
từ ngoài đồng đến khi sử dụng. GAP bao gồm việc sản xuất theo hướng 
lựa chọn địa điểm, sử dụng đất đai, phân bón, phòng trừ sâu bệnh hại, thu 
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hái, đóng gói, tồn trữ, vệ sinh đồng ruộng, vận chuyển sản phẩm… nhằm 
phát triển nông nghiệp bền vững với mục đích bảo đảm ATTP, an toàn 
cho người sản xuất, bảo vệ môi trường, truy nguyên được nguồn gốc sản 
phẩm. Trong tương lai gần, các nhà sản xuất, xuất khẩu hoa quả và rau 
tươi nếu muốn cung cấp cho các chuỗi siêu thị ở châu Âu sẽ phải chứng 
minh rằng sản phẩm của họ được sản xuất theo quy trình GAP và nhiều 
quốc gia, khu vực sẽ xây dựng GAP của mình theo chuẩn mực quốc tế khi 
sản xuất rau quả tươi.

Quy định truy xuất nguồn gốc: Trong những năm gần đây, do một số 
dịch bệnh bắt nguồn từ gia súc và gia cầm đã lây lan nhanh chóng trên quy 
mô toàn cầu, nên Mỹ và châu Âu đã ban hành các luật về ATTP, trong đó 
có các quy định về việc các doanh nghiệp cung ứng hàng vào Mỹ và châu 
Âu phải thực hiện ghi và cung cấp dữ liệu sao cho có thể truy nguyên được 
nguồn gốc của sản phẩm khi có vấn đề về ATTP. Việc áp dụng công nghệ 
thông tin và phổ biến điện thoại thông minh làm cho việc áp dụng truy 
xuất nguồn gốc điện tử giảm giá thành và phổ biến rộng rãi.

Tổ chức quốc tế EAN.UCC (do Hội đồng mã thống nhất của Mỹ UCC 
hợp nhất với Hội mã số vật phẩm châu Âu EAN) đã phối hợp với Ủy ban 
Tiêu chuẩn châu Âu và các tổ chức liên quan nghiên cứu và áp dụng, thống 
nhất một giải pháp công nghệ chung cho việc truy nguyên nguồn gốc thực 
phẩm trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đó là hệ thống tiêu chuẩn EAN.
UCC. Một trong nguyên tắc chung của truy nguyên thực phẩm là tất cả 
các bên tham gia chuỗi cung ứng đều áp dụng các tiêu chuẩn chung cho 
truy nguyên thực phẩm, từng ngành có thể quy định hoặc xây dựng tiêu 
chuẩn đặc thù áp dụng cho ngành đó. Ví dụ, tổ chức EAN.UCC đưa ra mã 
số GS1 là một dãy chữ số nguyên, trong đó có các nhóm số để chứng minh 
về xuất xứ hàng hóa với đầy đủ và tin cậy các thông tin: đây là sản phẩm gì? 
do công ty nào xuất? công ty đó thuộc quốc gia nào?. Do cách đánh số như 
vậy, mỗi loại hàng hóa sẽ có dãy số duy nhất để nhận dạng đơn nhất trên 
toàn thế giới. Đây là một cấu trúc mã số tiêu chuẩn dùng để nhận dạng sản 
phẩm hàng hóa theo các quốc gia (vùng) khác nhau, tương tự như mã số 
điện thoại để liên lạc quốc tế.

Ở Mỹ, bắt đầu bằng thúc đẩy áp dụng quản lý rủi ro trong ngành thịt 
theo HACCP tự nguyện của doanh nghiệp để phổ biến và sau đó chuyển 
sang áp dụng HACCP bắt buộc cho chuỗi thịt hay thủy sản do mức độ rủi 
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ro cao về ATTP. Nội dung của tiếp cận quản lý ATTP và quản lý rủi ro dựa 
trên HACCP bao gồm các nguyên tắc chính (Helander, 2009):

1. Phân tích các rủi ro theo chuỗi.
2. Xác định được các điểm chính yếu hay xảy ra mất ATTP để theo dõi.
3. Xác định các ngưỡng kiểm soát cho các điểm cần theo dõi.
4. Xây dựng hệ thống theo dõi kiểm soát.
5. Tiến hành các hoạt động điều chỉnh về điểm kiểm soát cho phù hợp.
6. Thực hành ghi chép, kiểm soát.
7. Kiểm tra sự vận hành của hệ thống kiểm soát.

Nguyên tắc quản lý ATTP dựa vào việc phân tích và xác định các 
mối nguy nhằm tập trung kiểm soát cũng khẳng định rằng không thể 
có đủ nguồn lực để có thể giám sát toàn bộ các khâu trong chuỗi nếu 
không tiến hành xây dựng các quy trình sản xuất nhằm ngăn chặn nguy 
cơ và tập trung kiểm soát ở các khâu trọng yếu. Các chính sách của nhà 
nước cần được tạo ra nhằm khuyến kích và bắt buộc các tác nhân trong 
chuỗi thực phẩm tiến hành áp dụng các biện pháp ngăn chặn các nguy 
cơ về ATTP.

2.2. Nghiên cứu trong nước
2.2.1. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý về chuỗi nông sản an 

toàn sau khi Luật An toàn thực phẩm 2010 ra đời
Từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX, Việt Nam cũng đã chuyển hướng từ phương 
thức kiểm tra sản phẩm cuối cùng sang phương thức quản lý quá trình. Quá 
trình phát triển pháp luật quản lý ATTP đã cho thấy các bước chuyển đổi 
đó. Từ Chỉ thị số 222-CT ngày 6/8/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 
về các biện pháp cấp bách nhằm củng cố và tăng cường công tác quản 
lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa đến Pháp lệnh chất lượng 
hàng hóa ngày 27/12/1990 và sau đó là các văn bản: Pháp lệnh chất lượng 
hàng hóa số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24/12/1999 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội; Pháp lệnh Vệ sinh ATTP số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 
26/7/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội khóa XII. Nhưng 
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cho đến khi Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của 
Quốc hội khóa XII, Kỳ họp thứ 7 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011 
mới đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng, chuyển hướng mạnh mẽ sang 
kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình “Từ trang trại đến 
bàn ăn” với nguyên tắc chủ động–phòng ngừa ngăn chặn mối nguy ATTP 
ngay trong quá trình sản xuất. Văn bản pháp lý cao nhất của Việt Nam về 
ATTP đã khẳng định nguyên tắc (Khoản 4, Điều 3) “Quản lý ATTP phải 
được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ 
sở phân tích nguy cơ đối với ATTP”� Nguyên tắc này cho phép sử dụng tối 
ưu nguồn lực để thực hiện kiểm soát có hiệu quả tại các công đoạn có xuất 
hiện nguy cơ ATTP, tránh tình trạng dàn trải và phân tán nguồn lực để 
kiểm soát trên toàn bộ chuỗi thực phẩm mà trong thực tế không mang lại 
hiệu quả. Luật ATTP 2010 quy định trách nhiệm trong quản lý ATTP của 
03 bộ được tổng hợp như sau:

• Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
• Chịu trách nhiệm quản lý ATTP quá trình sản xuất ban đầu của các 

hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hoạch, đánh bắt, nuôi trồng;
• Chịu trách nhiệm quản lý ATTP các khâu sơ chế, chế biến, nhập–

xuất khẩu các mặt hàng: Ngũ cốc; Thịt và các chế phẩm thịt; Sản 
phẩm thủy sản; Trứng và các chế phẩm trứng; Sữa tươi chưa qua 
chế biến; Mật ong và chế phẩm mật ong; Sản phẩm biến đổi gen; 
Muối; Các nông sản khác (đường, chè, cà phê, cacao,…).

• Quản lý ATTP đến chợ bán buôn đối với các mặt hàng nêu trên.
• Bộ Công thương

• Quản lý ATTP các khâu sơ chế, chế biến, nhập–xuất khẩu đối với 
các sản phẩm: Rượu, bia, nước uống; Sản phẩm sữa qua chế biến; 
Dầu thực vật; Bột và các sản phẩm chế biến tinh bột (bánh, kẹo).

• Quản lý ATTP tại chợ bán buôn đối với các sản phẩm: Rượu, bia, 
nước uống; Sản phẩm sữa qua chế biến; Dầu thực vật; Bột và các 
sản phẩm chế biến tinh bột (bánh, kẹo); Phụ gia thực phẩm, chất 
hỗ trợ chế biến; Nước đóng chai, nước khoảng thiên nhiên; Thực 
phẩm chức năng và vi chất dinh dưỡng.

• Quản lý ATTP tại các chợ bán lẻ, siêu thị, cửa hàng bán lẻ…
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• Bộ Y tế
• Quản lý ATTP tại các khâu sơ chế, chế biến, nhập khẩu–xuất khẩu 

đối với các sản phẩm: Phụ gia thực phẩm; Chất hỗ trợ chế biến; 
Nước đóng chai, nước khoáng thiên nhiên; Thực phẩm chức năng 
và vi chất dinh dưỡng.

• Quản lý ATTP tại các quán ăn, nhà hàng, căng tin, dịch vụ ăn 
uống, hàng rong...

Để thúc đẩy triển khai Luật một cách hiệu quả, các văn bản dưới luật 
cũng đã được tập trung ban hành, như: 

• Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ban hành 
ngày 09/4/2014. Thông tư này hướng dẫn việc phân công, phối hợp 
trong quản lý nhà nước của các bộ về ATTP. Sự ra đời của Thông tư 
liên lịch này nhằm triệt tiêu những khoảng trống trong kiểm soát 
ATTP do một số nhóm thực phẩm hỗn hợp được chế biến từ nhiều 
loại thực phẩm và phụ gia thuộc trách nhiệm quản lý của nhiều Bộ.

• Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT của các 
Bộ Y tế–Bộ Nông nghiệp và PTNT–Bộ Công thương hướng dẫn ba 
Bộ trong việc ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực 
phẩm và chất bổ sung chế biến thực phẩm bao gói sẵn.

• Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB ban hành ngày 04/4/2015 giao 
cho Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản làm đầu mối trong 
việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về chất lượng và an toàn 
sản phẩm nông–lâm–thủy sản thuộc thẩm quyền của Bộ NN&PTNT.

•  Quyết định 1290/2015/QĐ-BNN-TCCB của Bộ NN&PTNT ban 
hành ngày 17/4/2015 cũng chỉ định bảy (7) Cục cùng tham gia giám 
sát và kiểm dịch các mặt hàng nông, lâm và thủy sản.

Để hoàn thiện thể chế chính sách nhằm phục vụ công tác quản lý 
ATTP đối với mặt hàng nông sản, sau khi Luật ATTP ra đời, các Tổng cục, 
Cục thuộc Bộ NN&PTNT đã trình ban hành 01 Luật, 02 Nghị định, 01 
Quyết định, 22 Thông tư, 03 Chỉ thị về quản lý chất lượng VTNN, ATTP 
nông lâm thủy sản. Riêng về các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ATTP, 
tính đến nay Bộ NN&PTNT đã ban hành 11 Thông tư để quy định 14/14 
nội dung giao cho ngành NN&PTNT. Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ đã đề 
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nghị Bộ KHCN công bố 31 tiêu chuẩn (12 TCVN về nông sản, 10 TCVN 
về phân bón và 01 TCVN về giống tằm, 05 TCVT về thức ăn chăn nuôi, 03 
TC lĩnh vực Lâm nghiệp) và ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật; đến cuối 
năm 2015 đã ban hành 425 tiêu chuẩn Việt Nam và 202 quy chuẩn kỹ 
thuật trong lĩnh vực chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản. Công 
tác kiện toàn bộ máy trong ngành nông nghiệp nhằm triển khai thực hiện 
Luật ATTP 2010 được tập trung vào việc xây dựng và chuyển hướng mạnh 
mẽ sang phương thức kiểm soát nói trên thông qua các biện pháp cụ thể 
cả về cơ chế chính sách và kết cấu nhiệm vụ bộ máy các cơ quan chuyên 
ngành quản lý ATTP từ trung ương đến địa phương. Qua đó cho thấy sự 
nỗ lực của Bộ NN&PTNT trong việc hoàn thiện tổ chức bộ máy và thể chế 
cải thiện chất lượng sản phẩm nông sản.

Tuy nhiên, còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết trong công tác hoàn thiện 
thể chế chính sách quản lý ATTP. Báo cáo TCP/VIE/3503 – Rà soát về kiểm 
soát chất lượng và ATTP trong khuôn khổ Bộ NN&PTNT năm 2015 đã 
chỉ ra rất nhiều vấn đề trong công tác quản lý ATTP ở Việt Nam, như: tiến 
độ ban hành văn bản quy định về quản lý ATTP vẫn còn chậm; công tác 
điều phối, hợp tác yếu và kém hiệu quả giữa các cơ quan chịu trách nhiệm 
về ATTP; các quy định được ban hành rời rạc, nhiều văn bản không hoàn 
chỉnh và thiếu tính liên kết; nhiều quy định về tiêu chuẩn không thể ứng 
dụng được ở cấp tỉnh, huyện, xã; chưa huy động được sự tham gia của nhiều 
tác nhân trong quá trình xây dựng Luật.

Qua sự phân công nhiệm vụ của Bộ NN&PTNT trong công tác quản 
lý ATTP, có thể thấy tổ chức của lực lượng thực thi chính sách về ATTP ở 
tuyến tỉnh, huyện, xã vẫn chưa được rõ ràng, thống nhất; năng lực triển 
khai còn nhiều hạn chế. Do đặc thù của sản xuất nông nghiệp, toàn bộ quá 
trình sản xuất thô đều thực hiện tại cấp xã, hoạt động diễn ra thường xuyên 
trong khi cơ sở hạ tầng yếu kém, sản xuất manh mún và nhân lực quản lý 
ATTP mỏng. Đó là lý do tại sao các chương trình cải thiện chất lượng ATTP 
có hiệu quả thấp (FAO, 2015). Kết quả giám sát ATTP nông sản trên diện 
rộng năm 2015 chỉ ra rằng tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm ATTP còn ở mức cao, 
một số chỉ số ATTP chưa được cải thiện so với năm 2014: có 0,88% mẫu 
thủy sản nhiễm dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng/vượt ngưỡng 
cho phép (năm 2014 là 1,21%); 8,6% mẫu rau có dư lượng hoạt chất cấm và 
thuốc BVTV vượt mức giới hạn cho phép (năm 2014 là 5,43%); 21,2% mẫu 
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thịt phát hiện có Salmonella, 2,5% mẫu thịt có dư lượng hóa chất, kháng 
sinh vượt ngưỡng (năm 2014 là 6,84%) (NAFIQAD, 2015).

Đào Thế Anh, 2013, trong nghiên cứu “Thể chế quản lý nhà nước về vệ 
sinh ATTP đối với hàng nông sản ở Việt Nam” đã chỉ ra các hạn chế trong 
quản lý ATTP ở Việt Nam, trong đó công tác quản lý và thúc đẩy phát triển 
chuỗi giá trị nông sản an toàn đang gặp nhiều vấn đề, như: Các tác nhân 
trong chuỗi giá trị thiếu hiểu biết và hầu như không quan tâm đến việc 
đáp ứng yêu cầu về ATTP, đặc biệt là ở quy mô nhỏ như sản xuất, chế biến, 
bảo quản hộ gia đình; Năng lực kiểm tra, kiểm soát ATTP theo chuỗi cung 
ứng của các cơ quan nhà nước ở tất cả các ngành hàng đều thấp; Công tác 
xã hội hóa quản lý và phát triển và ATTP trong chuỗi giá trị nông sản để 
giảm nhẹ sức ép lên hệ thống của nhà nước chưa được thúc đẩy thực hiện. 
Kinh nghiệm được tác giả đúc kết sau khi nghiên cứu các mô hình điển 
hình về quản lý chất lượng ATTP đã chỉ ra rằng “thể chế trong chuỗi giá 
trị là một trong những mấu chốt quan trọng nhằm duy trì và phát triển 
các chuỗi nông sản ATTP”. Việc quản lý ATTP thông qua tổ chức nông 
dân và các liên minh trong chuỗi giá trị, kết hợp quản lý ATTP bên trong 
với bên ngoài, hợp tác công tư sẽ đóng vai trò quan trọng giúp sản phẩm 
sản xuất ra đạt chất lượng cao và đảm bảo được các yêu cầu về ATTP. Vai 
trò của người tiêu dùng trong giám sát ATTP là động lực để các tác nhân 
thực hiện công tác kiểm soát ATTP và phát triển các thương hiệu nông sản 
nhưng còn chưa được Nhà nước quan tâm đúng mức. Trong nghiên cứu, 
tác giả cũng đã chỉ ra các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để có những đề 
xuất chính sách quản lý ATTP một cách phù hợp hơn trong điều kiện sản 
xuất nông nghiệp ở Việt Nam, gồm: (1) Nghiên cứu định lượng các khó 
khăn về chi phí và thể chế của hộ nông dân nhỏ sản xuất các loại nông sản 
áp dụng VietGAP để đảm bảo ATTP. (2) Nghiên cứu thực nghiệm các mô 
hình thể chế tổ chức quản lý ATTP theo chuỗi từ trang trại đến bàn ăn để 
làm cơ sở nhân rộng. (3) Nghiên cứu áp dụng VietGAP kết hợp với các tiêu 
chuẩn chất lượng tự nguyện khác nhằm tạo ra giá trị gia tăng, đáp ứng nhu 
cầu người tiêu dùng.

Kết luận tại Hội thảo Nông nghiệp an toàn do Ban Kinh tế Trung ương 
tổ chức ngày 15/7/2016 về công tác triển khai Luật ATTP đã chỉ ra các vấn 
đề trong quản lý ATTP hiện nay là: (1) lúng túng trong khâu thực thi, vẫn 
chưa thực sự đồng nhất ở cách hiểu, cách tiếp cận, cách triển khai. (2) chưa 
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phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan liên ngành, liên bộ, liên địa phương 
trong công tác quản lý ATTP. Do đó, vẫn để ngỏ và thậm chí tạo thêm kẽ 
hở cho những cá nhân, tổ chức tư lợi, bất chấp hậu quả đến cộng đồng và 
môi trường phát triển.

2.2.2. Xây dựng và phát triển các mô hình chuỗi 
nông sản an toàn thực phẩm

Giám sát ATTP theo chuỗi là một trong những tiếp cận quan trọng nhằm 
thực hiện tăng cường giám sát chất lượng nông sản từ trang trại đến bàn 
ăn. Bên cạnh hoàn thiện về mặt tổ chức bộ máy và văn bản pháp luật nhằm 
quản lý ATTP thì các chương trình hỗ trợ cũng được Nhà nước triển khai, 
cụ thể là: Nhà nước có cơ chế chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ để áp dụng 
các biện pháp tiên tiến trong sản xuất kinh doanh nông sản gồm (1) Hỗ 
trợ vay vốn, hỗ trợ về kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, trồng trọt, sơ chế, chế 
biến, bảo quản, lưu thông, phân phối,... sản xuất an toàn. (2) Cải cách thủ 
tục hành chính, hỗ trợ tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất và hạ tầng thương 
mại phục vụ kinh doanh nông sản an toàn. (3) Tổ chức liên kết giữa sản 
xuất, lưu thông phân phối và nhiều hỗ trợ khác.

Từ năm 2008 đến năm 2013, Dự án Xây dựng và kiểm soát chất lượng 
NSTP (FAPQDC) do Chính phủ Canada tài trợ nhằm tăng cường năng lực 
quản lý ATTP đã xây dựng nhiều mô hình quản lý, kiểm soát ATTP theo 
chuỗi cung cấp thực phẩm với 04 ngành hàng (rau, trái cây, thịt lợn, thịt 
gà). Các mô hình kiểm soát ATTP của FAPQDC tập trung quản lý ATTP 
theo nguyên tắc dựa trên quy định của các thông tư, các quy chuẩn ban 
hành từ cấp Trung ương làm cơ sở để thanh tra kiểm tra các cơ sở sản 
xuất, sơ chế, kinh doanh rau quả tại địa phương.

• Phân loại các cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh, chợ đầu mối để cấp 
chứng nhận đủ điều kiện về ATTP;

• Phòng kiểm nghiệm đánh giá quá trình vận hành công tác quản lý 
chất lượng dựa trên kết quả phân tích mẫu;

• Nguồn nhân lực tham gia vào công tác quản lý ATTP: (1) Cấp Trung 
ương đánh giá các cơ sơ đủ điều kiện sản xuất kinh doanh an toàn; 
(2) Cấp địa phương kiểm tra định kỳ nhằm giúp các cơ sở sản xuất 
rau, quả trên địa bàn duy trì các điều kiện sản xuất an toàn; (3) Các 
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cơ sỏ sản xuất rau, quả tự xây dựng hệ thống giám sát chất lượng 
theo VietGAP để đảm bảo ngăn chặn các mối nguy trong suốt quá 
trình sản xuất; (4) Tổ chức chứng nhận đánh giá độc lập về quy trình 
quản lý chất lượng của cơ sở sản xuất để cấp chứng nhận an toàn cho 
sản phẩm.

Bằng việc hỗ trợ kỹ thuật, tài chính và thúc đẩy các cơ quan quản lý 
địa phương và Trung ương cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký và 
chứng nhận thực hiện GAP, đến cuối năm 2013, Dự án đã xây dựng được 
12 mô hình chuỗi sản xuất–phân phối ngành hàng rau, trái cây tại các 
tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Lâm Đồng, 
Đồng Nai, Bắc Giang và Tiền Giang; 11 mô hình chuỗi chăn nuôi lợn, gà 
an toàn được chứng nhận VietGAP nhãn xanh ở TP Hồ Chí Minh, Đồng 
Nai, Long An. Tuy nhiên, lượng nông sản an toàn do các mô hình này 
cung cấp ra thị trường còn quá nhỏ so với nhu cầu. Vấn đề là khó có khả 
năng nhân rộng các mô hình này bởi khó khăn mà nông nghiệp Việt Nam 
nói chung và sản xuất rau nói riêng đang gặp phải: đó là quy mô sản xuất, 
điều kiện sản xuất kinh doanh của các tác nhân trong chuỗi. Vì thế, sản 
phẩm đến tay người tiêu dùng phải qua nhiều khâu trung gian, mỗi khâu 
trong chuỗi giá trị đều gặp những cản trở khi áp dụng các quy định về 
quản lý ATTP. Làm thế nào để tổ chức các mối liên kết trong chuỗi vừa tạo 
ra mối quan hệ bền vững vừa tạo ra giá trị đang là câu hỏi lớn thúc đẩy các 
tác nhân tuân thủ các quy định về ATTP (Vũ Tuấn Anh, 2015).

Nhiều nghiên cứu về phát triển chuỗi của Becker D. và cộng sự, 2009 
trong nghiên cứu “Phát triển chuỗi giá trị–công cụ gia tăng giá trị cho sản 
xuất nông nghiệp” đã chỉ ra những đặc điểm chung về hiện trạng các chuỗi 
nông sản tại các tỉnh. Mặc dù rất nhiều tiềm năng đã được khám phá trong 
các nghiên cứu chuỗi giá trị tại các tỉnh, sản xuất nông nghiệp vẫn bộc lộ 
nhiều thiếu sót và trở ngại như: Mối liên hệ và hợp tác lỏng lẻo của các tác 
nhân dọc theo chuỗi; Người sản xuất thường không chú ý tới thị trường và 
các yêu cầu của thị trường; Cơ cấu hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu và phát triển… 
lạc hậu; Chất lượng và an toàn thực phẩn chưa được chú ý đầy đủ; Những 
tác động và cản trở tới môi trường chưa được xem xét tới; Các sản phẩm của 
Việt Nam lại thường không được tiêu thụ dưới nhãn mác của Việt Nam.

Đối với ngành sản xuất rau, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ 
thống NN và một số đơn vị khác cũng đã thực hiện nhiều mô hình quản 
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lý chất lượng theo chuỗi rau, như Rau an toàn Mộc Châu hay Rau an toàn 
ở ven đô Hà Nội. Mô hình liên kết chuỗi được khẳng định là các HTX/
THT sản xuất rau an toàn liên kết với các siêu thị và mạng lưới cửa hàng 
chất lượng tại đô thị. Các mô hình đã bước đầu thúc đẩy việc quản lý chất 
lượng và ATTP. Tuy nhiên, do chưa tích hợp được quản lý ATTP của nhà 
nước theo hướng quản lý rủi ro và quản lý chất lượng trong chuỗi giá trị 
của các chủ thể, vì vậy các mô hình này chưa tạo được hiệu quả cao trong 
quản lý ATTP. Việc áp dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc phù hợp cũng 
chưa được áp dụng để đáp ứng nhu cầu thông tin của người tiêu dùng, 
mặc dù Hà Nội là một trong những đơn vị đi đầu trong áp dụng tiêu chuẩn 
VietGAP cho rau an toàn trong các chuỗi NSTP an toàn.

Đối với chuỗi giá trị thịt, Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh và 
ATTP ngành chăn nuôi (LIFSAP) có tác động đến ứng dụng tiêu chuẩn 
VietGAHP. Tuy nhiên, do vướng mắc ở khâu cơ sở hạ tầng cho các trang 
trại chăn nuôi nên việc áp dụng tiêu chuẩn này trên thực tế rất ít. Để 
khuyến khích phát triển hệ thống chuỗi thực phẩm, Bộ Công thương đã 
tiến hành rất nhiều các hoạt động nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm an 
toàn như: Quy hoạch về chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương 
mại theo hướng vệ sinh, văn minh, hiện đại; khuyến khích doanh nghiệp 
đầu tư tạo điều kiện về thủ tục mở các kênh phân phối hiện đại; khuyến 
khích chính quyền địa phương và doanh nghiệp đầu tư cải tạo xậy dựng 
mới hạ tầng chợ đảm bảo tiêu chí ATTP; xây dựng mô hình thí điểm chợ 
ATTP tại 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng chuỗi cửa 
hàng đảm bảo ATTP, tổ chức kết nối, giới thiệu các sản phẩm thực phẩm 
an toàn vào hệ thống hiện đại và truyền thống.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia về vệ sinh ATTP giai đoạn 2012–2015  
nhằm nâng cao năng lực hệ thống tổ chức quản lý và kiểm soát ATTP 
trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Năm 2013, Bộ NN&PTNT đã 
ban hành Quyết định 3073/QĐ-BNN-QLCL phê duyệt Đề án: “Xây dựng 
và phát triển mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn 
trên phạm vi toàn quốc” với hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2013–2015 
xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn đã xây 
dựng được 280 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (Nafiqad, 2016). Giai 
đoạn 2 từ năm 2016–2020 phát triển mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm 
an toàn. Một số chương trình dự án khác nằm trong Chương trình Mục 
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tiêu Quốc gia về ATTP gồm có áp dụng Viet GAP đối với nhóm thủy sản, 
trồng trọt, chăn nuôi.

Trong giai đoạn 1 của đề án chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, có 
hơn 300 mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn 32 tỉnh 
đã được xây dựng, với đa dạng các chủng loại sản phẩm nông lâm thủy 
sản và đa dạng hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ, phân phối sản phẩm. 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hệ thống các siêu thị như 
Metro, Big C, Fivimart, Vinmart, Co.op và hệ thống cửa hàng chuyên kinh 
doanh, chuỗi thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp 
tại 12 tỉnh. Vấn đề là con số các mô hình chuỗi nông sản trên bị sụt giảm 
hàng năm, năm 2015 sau khi kết thúc giai đoạn 1 số lượng mô hình chuỗi 
cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn giảm xuống còn 194 mô 
hình. Mặt khác, các chuỗi được xây dựng chủ yếu là các chuỗi nông sản 
ngắn, phục vụ nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại địa phương. Trong khi đó, 
lại chưa xây dựng được các chuỗi liên tỉnh nhằm tăng giá trị của các chuỗi 
và thúc đẩy mối liên kết vùng, nhằm đa dạng sản phẩm nông sản, đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng và điều kiện liên kết của các doanh nghiệp.

Bên cạnh các chương trình quốc gia, trước những vấn đề bức xúc về 
mất ATTP đối với sản phẩm rau, năm 1998 chương trình phát triển rau an 
toàn đã được triển khai ở Hà Nội, sau đó là chương trình rau an toàn tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. Quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP 
trên rau, quả, chè và quy trình VietGAHP đối với chăn nuôi ra đời năm 
2008 được kỳ vọng như một giải pháp cải thiện chất lượng ATTP đối với 
các sản phẩm nông sản của Việt Nam. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển 
khai với rất nhiều chương trình hỗ trợ thúc đẩy, tỷ lệ trang trại, vùng sản 
xuất áp dụng GAP ở Việt Nam mới chỉ đạt 1–2% tổng diện tích sản xuất 
(http://davicorp.vn).

Trước những thách thức về công tác quản lý và phát triển chuỗi nông 
sản ATTP, Bộ NN&PTNT trong quá trình hoàn thiện khung pháp luật và 
chính sách đã nhấn mạnh 09 thành tố quan trọng trong việc thực hiện 
thành công công tác quản lý ATTP nói chung và quản lý chuỗi nông sản 
an toàn nói riêng, gồm: Quản lý dựa trên nguy cơ, kiểm soát nguy cơ của 
ATTP từ trang trại tới bàn ăn; Quy định quy chuẩn dựa trên cơ sở khoa 
học, hài hòa với chuẩn mực, thông lệ quốc tế; Quy định rõ trách nhiệm các 
bên: Trách nhiệm đảm bảo ATTP trước tiên thuộc về các cơ sở sản xuất 
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kinh doanh; Minh bạch: Công khai luật, quy định, kết quả thanh tra/kiểm 
tra; Truy xuất, điều tra và xử lý nghiêm sự cố mất ATTP; Khuyến khích liên 
kết giữa sản xuất và phân phối, hỗ trợ các cơ sở áp dụng GAP/HACCP và 
các hệ thống quản lý ATTP tiên tiến khác; Tăng cường truyền thông, giáo 
dục ý thức trách nhiệm về ATTP cho cơ sở sản xuất kinh doanh, người 
tiêu dùng và cơ quan thực thi kiểm soát; Tăng cường năng lực, nguồn lực 
cho cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, theo báo cáo sơ bộ thì các chuỗi giá trị được hình thành bởi 
các dự án còn rất khiêm tốn so với nhu cầu của xã hội, chưa đạt được tính 
bền vững, cần được hoàn thiện thêm về mặt thể chế chính sách.

Những vấn đề của ATTP nông nghiệp Việt Nam được các nhà nghiên 
cứu của Ngân hàng Thế giới và ILRI (2016) chỉ ra:

Ưu tiên trong quản lý ATTP của Việt Nam là quản lý ATTP dựa trên 
nguy cơ và kiểm soát nguy cơ từ trang trại đến bàn ăn, nghiên cứu về 
“Quản lý nguy cơ về ATTP tại Việt Nam: thách thức và cơ hội” đã chỉ ra 
nhiều vấn đề mà quản lý ATTP ở Việt Nam đang phải đối mặt làm cho 
công tác quản lý ATTP của Việt Nam chưa có những bước tiến rõ rệt.  
(1) Phần lớn thực phẩm tại Việt Nam có thể được coi là không an toàn theo 
các tiêu chuẩn về ATTP đang được sử dụng rộng rãi. (2) Sự không đồng 
đều về quy mô sản xuất, điều kiện, năng lực, trình độ của các chuỗi cung 
ứng thực phẩm tại Việt Nam. Kết luận được chỉ rõ ở nghiên cứu trên chuỗi 
thịt lợn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cụ thể như: Tại Hà Nội, 
hơn 80% thịt lợn được sản xuất trong phạm vi thành phố, trong đó 70% là 
từ các nông hộ nhỏ. Ngược lại, khoảng hai phần ba số lợn tiêu thụ tại TP 
Hồ Chí Minh đến từ các tỉnh khác và khoảng 20%   đến từ các công ty lớn 
có các trang trại và lò giết mổ. Tại Hà Nội, hầu hết thịt lợn được xử lý trong 
các lò giết mổ nhỏ được bán ở các chợ. Tại TP HCM các lò mổ với quy mô 
nhỏ sẽ được loại bỏ vào năm 2017, và hầu hết thịt lợn được bán ở các chợ. 
(3) Hầu hết các loại rau ăn lá được sản xuất bởi các nông hộ có quy mô nhỏ 
và được bán tại các chợ truyền thống. (4) Đã có nhiều phương pháp được 
thử nghiệm để cải thiện độ an toàn của thực phẩm tươi sống ở Việt Nam 
nhưng vẫn còn những thách thức trong việc chứng minh các biện pháp cải 
thiện này có hiệu quả hay không, cũng như sự bền vững hay khả năng mở 
rộng của những biện pháp này. (5) Việt Nam có một hệ thống pháp luật 
hiện đại về ATTP, nhưng việc thực hiện kiểm soát ATTP cần phải được 
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cải thiện hơn nữa. Luật ATTP 2010 đã chấp nhận tiếp cận quản lý ATTP 
theo nguyên lý quản lý rủi ro, nhưng quá trình thực hiện chính sách ATTP 
vừa qua chưa thực sự được thiết kế theo cách tiếp cận này, Việt Nam vẫn 
chủ yếu dựa vào tiếp cận kiểm soát–xử phạt của nhà nước, được cho là đã 
lạc hậu và thiếu hiệu quả về quản lý ATTP theo các nước tiên tiến. (6) Dựa 
trên kinh nghiệm của các nước khác trong việc áp dụng phương pháp tiếp 
cận dựa trên nguy cơ ATTP và việc xây dựng năng lực là chìa khóa để đánh 
giá, quản lý và truyền thông nguy cơ. Nhà nước chuyển từ vai trò kiểm 
soát ATTP để xử phạt sang hướng dẫn, thúc đẩy các chủ thể trong chuỗi 
áp dụng ATTP thông qua các tiêu chuẩn chất lượng dưới sự giám sát của 
Nhà nước và sử dụng cơ chế minh bạch thông tin để quản lý ATTP. Nhà 
nước cần đầu tư vào nghiên cứu, phân tích, cảnh báo rủi ro về mất ATTP.

2.3.  Các khoảng trống và những nội dung cần nghiên cứu 
trong đề tài này

Sau 5 năm thực hiện Luật ATTP 2010, mặc dù Chính phủ ban hành nhiều 
chính sách nhằm quản lý ATTP, tuy nhiên tình trạng mất ATTP vẫn còn 
phổ biến. Theo đánh giá của FAO (2015), hệ thống các văn bản quy định 
về ATTP (bao gồm hệ thống tổ chức hành chính, công tác vận hành, các 
tiêu chuẩn và trách nhiệm) có ảnh hưởng tích cực đến công tác quản lý 
ATTP thông qua sự tập trung ở cấp quốc gia và xây dựng các tiêu chuẩn, 
khung quy định phù hợp với phương pháp tiếp cận quốc tế. Tuy nhiên, sự 
cứng nhắc và các khó khăn trong việc điều chỉnh các quy định này đã tạo 
nên sự thiếu linh hoạt cho hệ thống quản lý. Điều này có tác động tiêu cực 
đến năng lực quản lý hành chính khi điều chỉnh chương trình nhằm tăng 
cường hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước về ATTP. FAO cũng chỉ ra 
là các khung pháp lý, quy định và tiêu chuẩn mức độ cao thì phù hợp với 
các bảng điểm hay yêu cầu của quốc tế và dễ dàng được đáp ứng bởi các 
nhóm ngành phát triển mức độ cao và phức tạp như xuất khẩu. Tuy nhiên, 
các quy định cho công tác vận hành, ví dụ chứng nhận VietGAP, có ít khả 
năng để ứng dụng được cho nhóm sản xuất và thị trường nhỏ và siêu nhỏ 
mang tính truyền thống và hiện đang đặc thù cho sản xuất ở Việt Nam.

Luật ATTP còn thể hiện tính hiện đại qua việc áp dụng những nguyên 
tắc hiện đại trong kiểm soát thực phẩm mà nhiều nước trên thế giới áp 
dụng, như:
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• Tiếp cận từ trang trại đến bàn ăn: Để bảo vệ người tiêu dùng với 
hiệu quả cao nhất, cần thiết phải đảm bảo chất lượng và độ an toàn 
từ sản xuất đến tiêu thụ. Tất cả người sản xuất, chế biến, vận chuyển, 
bán lẻ và người tiêu dùng đều đóng vai trò trong đảm bảo chất lượng 
và ATTP.

• Quản lý rủi ro bao gồm đánh giá rủi ro, quản lý rủi ro và thông tin 
về rủi ro.

• Sự minh bạch thông tin: Hệ thống kiểm soát thực phẩm cần cho 
phép tất cả các tác nhân trong ngành hàng đóng góp vào hoạt động 
kiểm soát thực phẩm. Điều này sẽ khuyến khích sự hợp tác từ các tác 
nhân và ban ngành có liên quan, tăng tỷ lệ tuân thủ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai chính sách của Luật ATTP ở các địa 
phương chưa thực sự theo đúng tiếp cận quản lý rủi ro do các công tác 
quản lý ATTP còn chồng chéo, thiếu hiệu quả. Chính sách ít chú ý đến 
kết quả đầu ra cho nên sau 5 năm thì việc quản lý ATTP theo chuỗi từ 
trang trại đến bàn ăn vẫn chỉ được thử nghiệm đối với các chuỗi rau 
tươi và thịt tươi là các chuỗi có nguy cơ mất ATTP cao. Sau 3 năm thực 
hiện Đề án Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm 
nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc do Bộ NN&PTNT 
chủ trì theo Quyết định 3073/2013/QĐ-BNNPTNT-CQLCL, vẫn ít có 
mô hình thực sự thành công và bền vững, chưa áp dụng được tiếp cận 
quản lỷ rủi ro trong chuỗi và sự minh bạch thông tin thông qua hệ 
thống và hệ thống truy xuất nguồn gốc vẫn chưa được áp dụng. Một 
số chuỗi áp dụng truy xuất nguồn gốc nhưng tiêu chuẩn chất lượng lại 
chưa rõ ràng. Các chuỗi giá trị dài liên tỉnh chưa được đề cập nhiều 
trong chương trình do liên quan đến nhiều tỉnh và sự phối hợp giữa các 
tỉnh chưa đồng bộ. Một trong những nguyên nhân cơ bản nữa của việc 
thiếu thành công với mô hình chuỗi là Nhà nước chưa thực sự huy động 
các chủ thể trong chuỗi giá trị thực phẩm cùng tham gia quản lý ATTP 
thực phẩm, do vậy người tiêu dùng mất lòng tin vào hệ thống kiểm soát 
ATTP của Nhà nước. Đề án này mặc dù đã đi đúng hướng về chính sách 
ATTP nhưng cần được đánh giá lại về các yếu tố thành công và thất bại, 
qua đó đề xuất các chính sách, thể chế về quản lý ATTP theo chuỗi để 
giai đoạn 2 của đề án có hiệu quả cao hơn. Cho đến nay, chưa có nghiên 
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cứu nào đánh giá hiệu quả của đề án này và tác động của nó đến kiểm 
soát ATTP.

Trong bối cảnh nhu cầu xã hội về sản phẩm đảm bảo ATTP đang tăng 
mạnh, trở thành vấn đề nóng của xã hội thì một nghiên cứu về mô hình 
thể chế quản lý ATTP bền vững cho chuỗi thực phẩm là rất cần thiết. Theo 
các nghiên cứu trong nước gần đây, mô hình quản lý ATTP cần kết hợp sự 
kiểm soát khoa học của Nhà nước về ATTP với sự hợp tác chặt chẽ của các 
chủ thể trong chuỗi thực phẩm nhằm đạt được kết quả cuối cùng là cung 
cấp thực phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng. Mô hình chuỗi ATTP sẽ 
được áp dụng các nguyên tắc từ trang trại đến bàn ăn, quản lý rủi ro và 
minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc nhằm tạo lòng tin cho người 
tiêu dùng. Mô hình cần thử nghiệm các chính sách mới đối với một số loại 
chuỗi thực phẩm nhạy cảm cao về mất ATTP hiện nay như rau xanh và 
thịt tươi, đồng thời cần được thử nghiệm tại các chuỗi cung ứng cho các 
đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM.

Về ý nghĩa thực tiễn thì việc tổ chức thành công chuỗi các mô hình 
quản lý ATTP hiện đại trong điều kiện sản xuất hộ nông dân quy mô nhỏ 
và chuỗi giá trị chưa chuyên nghiệp của Việt Nam sẽ đáp ứng được mong 
đợi của xã hội và sẽ có cơ hội nhân rộng rất nhanh chóng.

Với tính cấp thiết cao cả về ý nghĩa khoa học và thực tiễn như vậy, 
nhóm nghiên cứu tiến hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô 
hình quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi NSTP an toàn.

3. Mục tiêu nghiên cứu
3.1. Mục tiêu chung
Đề xuất được thể chế quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi giá 
trị NSTP an toàn.

3.2.  Mục tiêu cụ thể
i. Hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận và thực tiễn về thể chế quản 

lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi NSTP an toàn.
ii. Đánh giá thực trạng thể chế quản lý, chính sách và tình hình thực 

thi chính sách phát triển chuỗi NSTP an toàn ở Việt Nam trong thời 
gian qua.
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iii. Đánh giá thực trạng phát triển của các chuỗi NSTP an toàn hiện có, 
từ đó tổng kết được các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công, phát 
triển bền vững và các yếu tố đưa đến thất bại của các chuỗi nông 
sản này.

iv. Đề xuất được 03 mô hình tổ chức và quản lý chuỗi một số sản phẩm 
chủ lực là rau, chè, cây ăn quả.

v. Đề xuất hoàn thiện thể chế quản lý và chính sách phát triển bền 
vững chuỗi NSTP an toàn trong thời gian tới.

3.3. Làm rõ thêm các mục tiêu cụ thể của đề tài
Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu theo tên đề tài và theo các mục tiêu đặt ra 
trong thuyết minh đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt, Chủ nhiệm đề tài đã 
làm rõ các mục tiêu cụ thể mà đề tài này sẽ nghiên cứu, bao gồm:

i. Hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình thể 
chế quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi NSTP an toàn.

ii. Đánh giá thực trạng thể chế quản lý, chính sách và tình hình thực 
thi chính sách phát triển chuỗi NSTP an toàn trong thời gian qua.

iii. Đánh giá thực trạng phát triển của các chuỗi NSTP an toàn hiện có, 
từ đó tổng kết được các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công, phát 
triển bền vững và các yếu tố đưa đến thất bại của các chuỗi nông 
sản này.

iv. Xây dựng 03 mô hình thử nghiệm thể chế quản lý mới và áp dụng 
các chính sách phát triển bền vững các chuỗi sản phẩm rau, quả, chè 
an toàn.

v. Đề xuất giải pháp phổ biến kinh nghiệm xây dựng mô hình và hoàn 
thiện thể chế quản lý, chính sách phát triển bền vững chuỗi NSTP an 
toàn thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
4.1.  Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng của nghiên cứu này bao gồm các chuỗi giá trị NSTP an toàn và 
các mô hình quản lý ATTP điển hình. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng tập 
trung vào một số vấn đề liên quan đến thể chế, chính sách của Trung ương 
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và địa phương về quản lý ATTP. Cụ thể: Các chính sách, quy định pháp 
luật về ATTP như Luật ATTP và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật 
ATTP, các quy định pháp luật liên quan đến truy xuất nguồn gốc, Quyết 
định 62/2013/QĐ-TTg về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên 
kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, Nghị định 
số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 
trong sản xuất và tiêu thụ NSTP.

 Các chuỗi NSTP được lựa chọn nghiên cứu là các chuỗi điển hình cho 
các loại nông sản bao gồm chuỗi giá trị rau, chuỗi giá trị quả và chè. Hoạt 
động nghiên cứu trường hợp (case study) cũng lựa chọn ba chuỗi này để 
nghiên cứu mô hình quản lý ATTP điển hình, bao gồm chuỗi giá trị rau 
an toàn của HTX rau an toàn Tự Nhiên, Sơn La; HTX sản xuất và chế biến 
chè Phìn Hồ, Hà Giang, và HTX sản xuất xoài Suối Lớn, Đồng Nai.

Nghiên cứu cũng phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô 
hình quản lý để đề xuất các giải pháp phổ biến và nhân rộng các mô hình 
quản lý chuỗi NSTP an toàn và hiệu quả theo chuỗi giá trị.

4.2.  Phạm vi nghiên cứu
i. Về không gian: Nghiên cứu này tập trung vào mô hình quản lý chuỗi 

NSTP an toàn đại diện tại các vùng sinh thái ở Việt Nam.
ii. Về thời gian: Các số liệu thống kê thu thập từ năm 2011 (sau khi Luật 

ATTP có hiệu lực) đến năm 2019.
iii. Về nội dung nghiên cứu: Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã xác 

định, đề tài tiến hành các nội dung chính theo khung nghiên cứu với 
các bước cụ thể (xem hình trang bên).

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
5.1. Các cách tiếp cận nghiên cứu
Đề tài tiếp cận vấn đề cần nghiên cứu theo 03 cách chính sau:

i. Tiếp cận thể chế quản lý từ bên trong và bên ngoài chuỗi giá trị

Cách tiếp cận này cho phép đề tài phân tích đánh giá hiện trạng thể chế 
quản lý nội bộ chuỗi NSTP an toàn theo các nội dung: tổ chức, luật lệ và thông 
lệ phù hợp với từng nhóm chuỗi cung ứng thực phẩm (trồng trọt, chăn nuôi).
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Cơ sở lý luận thực tiễn về mô hình thể chế quản lý  
và chính sách phát triển bền vững chuỗi NSTP an toàn

Thực trạng phát triển các chuỗi NSTP an toàn và thể chế quản lý, chính sách phát 
triển bền vững các chuỗi NSTP an toàn ở Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2019

Đánh giá thực trạng phát triển các chuỗi NSTP an toàn ở Việt Nam

Xây dựng 03 mô hình thử nghiệm thể chế quản lý mới và áp dụng các chính sách 
phát triển bền vững chuỗi sản phẩm rau, quả, chè an toàn

Giải pháp phổ biến mô hình và hoàn thiện thể chế quản lý,  
chính sách phát triển bền vững chuỗi NSTP an toàn

Đề xuất giải pháp tổng thể về thể chế, chính sách  
và xây dựng mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Sự cần thiết nghiên 
cứu của đề tài

Chuỗi giá trị  
NSTP an toàn

Quy định pháp luật 
về ATTP

Các chuỗi giá trị rau

HTX rau an toàn  
Tự Nhiên, Sơn La

Đề xuất xây dựng mô hình 
quàn lý ATTP  

chuỗi giá trị rau

Khuyến khích 
chuỗi NSTP  

an toàn

Yêu cầu về 
truy xuất 

nguồn gốc

Cơ chế xác 
nhận chuỗi 

NSTP an toàn

Thể chế hóa 
chuỗi NSTP 

an toàn

Vai trò của tác 
nhân trong 

quản lý chuỗi 
NSTP an toàn

Đề xuất xây dựng mô hình 
quàn lý ATTP  

chuỗi quả

Đề xuất xây dựng mô hình 
quàn lý ATTP  

chuỗi giá trị chè

Mục tiêu  
nghiên cúu

Mô hình quản lý 
chuỗi NSTP an toàn

Chính sách phát 
triển chuỗi NSTP

Chuỗi giá trị quả

HTX chè Phìn Hồ, 
Hà Giang

Nội dung  
nghiên cứu

Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về xây 
dựng chuỗi NSTP an toàn

Truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm

Chuỗi giá trị thịt

HTX xoài Suối Lớn, 
Đồng Nai

Quy trình xây dựng 
chuỗi NSTP an toàn

Phương pháp  
nghiên cứu
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Tiếp cận bên trong dựa vào các nhóm yếu tố: (1) Thể chế nội bộ của 
chuỗi, (2) Cơ chế vận hành của chuỗi, (3) Công cụ khuyến khích, thúc đẩy 
hỗ trợ các tác nhân tham gia chuỗi. Tiếp cận này cho phép đề tài làm rõ 
các quan hệ nội bộ giữa các tác nhân trong chuỗi có ảnh hưởng tới quản lý 
ATTP và phát triển chuỗi.

Tiếp cận từ bên ngoài dựa vào vai trò của nhà nước và các chủ thể khác 
cùng tác động vào chuỗi nhằm quản lý và thúc đẩy phát triển chuỗi. Cụ thể 
là quản lý từ bên ngoài đối với vấn đề đảm bảo ATTP của chuỗi phải thực 
hiện như thế nào để đạt hiệu lực và hiệu quả cao nhất.

Với cách tiếp cận này, đề tài sẽ làm rõ được các khâu trong chuỗi giá trị 
gồm cung cấp đầu vào, sản xuất, thu gom, phân phối và tiêu dùng được tổ 
chức như thế nào? tìm hiểu các mối liên hệ trong các khâu và trong chuỗi 
được duy trì bằng các luật lệ và thông lệ nào?, xác định các điểm mạnh, 
điểm yếu của các chuỗi thành công, chưa thành công, từ đó xác định được 
các yếu tố dẫn đến thành công, chưa thành công và đặc điểm của các chuỗi 
cung ứng thành công, chưa thành công.

ii. Tiếp cận các loại hình chuỗi NSTP trong thực tiễn để nghiên cứu tổng 
kết thể chế quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi NSTP an 
toàn giai đoạn từ năm 2010 đến 2019

Cách tiếp cận này cho phép đề tài nhận diện và làm rõ được trường hợp 
chuỗi NSTP trong thực tiễn để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thể chế 
quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi NSTP an toàn. Từ đó phân 
tích, tổng kết rút ra các bài học kinh nghiệm thành công, chưa thành công của 
thể chế quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi NSTP an toàn trong 
những năm từ năm 2010 đến năm 2019. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu sẽ đề 
xuất các nội dung thể chế quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi 
NSTP an toàn hiện tại cần hoàn thiện và những nội dung của thể chế quản 
lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi NSTP an toàn cho thời gian tới.

iii. Tiếp cận theo các hoạt động, công việc cần triển khai để xây dựng 
mô hình thể chế quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn và đề xuất giải 
pháp phổ biến nhân rộng kinh nghiệm xây dựng mô hình

Cách tiếp cận này cho phép đề tài trực tiếp triển khai các hoạt động, 
công việc xây dựng mô hình thể chế quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn 
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trong thời gian nghiên cứu. Với thời gian, kinh phí có giới hạn của đề tài, 
Chủ nhiệm đề tài vận dụng phương pháp “Nghiên cứu và Hành động” 
trên cơ sở lựa chọn một số trường hợp chuỗi NSTP đã hình thành trong 
thực tiễn, nhưng chưa đảm bảo ATTP và còn một số hạn chế về thể chế 
quản lý. Từ đó cân nhắc lựa chọn các công cụ, các phương thức tác động 
thích hợp để hỗ trợ tác động vào các tác nhân trong chuỗi nhằm phát huy 
thế mạnh, khắc phục điểm yếu, cùng tham gia xây dựng chuỗi thành “mô 
hình thể chế quản lý chuỗi NSTP an toàn” tiêu biểu có khả năng nhân 
rộng (áp dụng) cho các trường hợp tương tự tại các địa phương khác.

Kết quả xây dựng mô hình thể chế quản lý và chính sách phát triển 
bền vững chuỗi NSTP an toàn sẽ tạo căn cứ thực tiễn xác đáng để đề tài 
đề xuất hoàn thiện các nội dung của thể chế quản lý, chính sách phát triển 
bền vững chuỗi NSTP an toàn theo mục tiêu đặt ra và đề xuất các giải pháp 
nhân rộng mô hình.

5.2.  Khung phân tích mô hình thể chế quản lý và chính sách 
phát triển bền vững chuỗi nông sản thực phẩm an toàn 
của đề tài

Chuỗi NSTP an toàn về thực chất vận hành với cơ chế của mô hình chuỗi 
giá trị NSTP để đạt được tính bền vững. Để một chuỗi giá trị NSTP vận 
hành cần có hai phần khung: thể chế chính sách của nhà nước và thể chế 
quản lý điều phối của chuỗi giá trị. Thể chế chính sách của nhà nước thì do 
nhà nước tạo ra, còn thể chế quản lý (hay điều phối) chuỗi do thị trường và 
các tổ chức xã hội dân sự tạo ra và thực hiện. Các nội dung chính của thể 
chế quản lý và chính sách chuỗi được thể hiện trong Sơ đồ 1.

Các nghiên cứu trên thế giới về thể chế quản lý chuỗi giá trị nông sản 
và các nghiên cứu cơ sở lý luận trong kiểm soát ATTP đã chỉ ra rằng sự 
ứng xử của các tác nhân trong chuỗi nhằm để đảm bảo ATTP được điều 
chỉnh bởi 3 thể chế: thể chế nhà nước (tác nhân tham gia là nhà nước), thể 
chế thị trường (tác nhân tham gia là tư nhân) và thể chế tổ chức xã hội dân 
sự (tác nhân tham gia là gia đình và cộng đồng). Các loại thể chế này trái 
ngược nhau về kiểu lợi ích và kiểu hợp tác, tuy nhiên có tác dụng bổ sung 
để bù đắp các khiếm khuyết cho nhau để hình thành một hệ thống quản lý 
hoàn thiện. Trong nền kinh tế thị trường, vai trò của nhà nước, thị trường 
và tổ chức dân sự luôn được điều chỉnh chứ không cố định để tạo ra một 
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hệ thống thể chế có chi phí thấp và đảm bảo mục tiêu quản lý. Nhà nước 
quản lý bằng chính sách, điều tiết và cưỡng chế; Thị trường truyền tín hiệu 
giá để điều chỉnh lợi ích; Tổ chức dân sự dựa vào thỏa thuận trên cơ sở 
mặc cả, hợp tác và thuyết phục.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, nhà nước có vai trò 
quan trọng trong việc quyết định đến sự hình thành và tồn tại của các 
sản phẩm nông sản an toàn thông qua xây dựng các văn bản pháp quy 
quy định về các chuẩn mực của ATTP; thiết lập và vận hành hệ thống 
thực thi pháp lý. Vai trò của thể chế thị trường (được thực hiện bởi cá 
nhân, đơn vị tuân thủ) và vai trò của thể chế tổ chức dân sự (được thực 
hiện bởi người tiêu dùng và hội bảo vệ người tiêu dùng) đối với ATTP là: 
(1) hỗ trợ thể chế quản lý nhà nước trong việc phát hiện và loại bỏ những 
người sản xuất và tác nhân lưu thông, chế biến sở hữu sản phẩm không 
đảm bảo ATTP, (2) gây sức ép lên thể chế quản lý nhà nước thực hiện đầy 
đủ vai trò của mình và từng bước hoàn thiện các chuẩn mực về ATTP và 

 

Thị trường 

Nhà nước 

 

 

 

Luật, văn bản pháp quy,  
các quy chuẩn bắt buộc 

Chính sách Chế tài     
xử phạt 

Quy tắc thực 
hành tốt, tiêu 

chuẩn tự 
nguyện 

 

Chuỗi giá trị 

SX Chế biến Phânphối 
phối 

Tiêu dùng 

Giá, chấtlượng  

Thanh tra và kiểm soát 

Thỏa thuận,  
chứng nhận, 

lòng tin 

Điều chỉnh 
bằng lợi ích 

Xã hội dân sự 

Sơ đồ 1. Khung phân tích mô hình thể chế quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn
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hệ thống giám sát kiểm tra. Song có thể thấy rằng, thể chế nhà nước hay 
thể chế thị trường chỉ là phần mềm trong việc duy trì ATTP, thực tế phát 
triển xã hội chỉ ra rằng, phần mềm có thể hoạt động tốt trong điều kiện 
vật chất này nhưng lại không hoạt động tốt trong điều kiện vật chất khác 
(Đào Thế Anh, 2013).

5.3. Các phương pháp nghiên cứu đã áp dụng
5.3.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp
Tiến hành thu thập các báo cáo, số liệu, sách, báo được xuất bản, tài liệu 
hội thảo công bố liên quan đến thể chế, chính sách về chuỗi NSTP an toàn, 
thực tiễn triển khai thực hiện quản lý chuỗi NSTP an toàn ở các cấp. Tập 
hợp các văn bản pháp luật trong nước và nước ngoài liên quan đến thúc 
đẩy phát triển chuỗi NSTP an toàn. Kết quả triển khai các mô hình chuỗi 
NSTP an toàn của các tổ chức trong và ngoài nước. Kết quả triển khai 
chương trình hành động của Bộ NN&PTNT về nâng cao chất lượng ATTP 
các mặt hàng nông sản. Nghiên cứu các kết quả về mô hình quản lý ATTP 
theo chuỗi ở trong nước và ở ngoài nước nhằm phục vụ cho các nội dung 
nghiên cứu.

Đề tài đã rà soát 28 văn bản chính sách do Bộ NN&PTNT ban hành, 
liên quan đến thúc đẩy liên kết và quản lý ATTP theo chuỗi cho các ngành 
hàng rau, quả, chè và thịt. Bên cạnh đó, đề tài đã thu thập các báo cáo 
nghiên cứu, báo cáo tổng kết của các địa phương về phát triển chuỗi giá trị 
và quản lý ATTP.

5.3.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp
Nghiên cứu sâu các trường hợp giúp hệ thống hóa các mô hình quản lý 
chuỗi NSTP an toàn, so sánh với mô hình quản lý lý thuyết và thực tiễn 
vận hành, từ đó có các đề xuất về điều chỉnh phương thức quản lý chuỗi 
một cách hiệu quả. Các nghiên cứu sâu về vận hành các chuỗi giá trị, sử 
dụng phương pháp phân tích so sánh nhằm tìm ra các quy luật chung 
và các khoảng trống cần tác động nhằm đưa ra chiến lược phát triển các 
chuỗi giá trị NSTP cho các mô hình thí điểm.

i) Phỏng vấn trực tiếp những người nắm thông tin về hệ thống văn bản 
pháp luật liên quan đến thể chế quản lý ATTP theo chuỗi cung ứng, chuỗi 
giá trị cấp trung ương (10 cơ quan cụ thể đã được ghi ở phần hoạt động 
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nghiên cứu của nội dung 2) nhằm thu thập thông tin, ý kiến chuyên khảo 
về thực trạng thực thi các văn bản chính sách phát triển chuỗi NSTP an 
toàn. Đề tài đã thực hiện phỏng vấn theo bộ câu hỏi dựng sẵn.

ii) Phỏng vấn làm việc với các cơ quan về hoạt động triển khai chính 
sách trên địa bàn 10 tỉnh nhằm đánh giá thực trạng về triển khai chính 
sách và các sáng kiến địa phương trong việc phát triển các chuỗi nông sản 
an toàn. 

Đề tài đã thực hiện phỏng vấn được 40 phiếu phỏng vấn.

iii) Làm việc với cơ quan cấp huyện: Mỗi tỉnh tiến hành làm việc với 2 
huyện về tình hình thực hiện các chính sách về phát triển chuỗi nông sản 
và thể chế vận hành các chuỗi cấp huyện.

Đề tài đã thực hiện phỏng vấn được 40 phiếu phỏng vấn.

Bảng 1. Các cơ quan địa phương cấp tỉnh được khảo sát

Khu vực 
nghiên cứu Địa phương Cơ quan dự kiến khảo sát Số mẫu  

phỏng vấn
Miền Bắc Hà Nội • Chi cục Phát triển nông thôn

• Phòng Quản lý chất lượng Nông 
lâm sản và Thủy sản

• Chi cục Bảo vệ Thực vật
• Chi cục Chăn nuôi vàThú y

04
Hà Giang 04
Sơn La 04

Miền Trung Nghệ An • Chi cục Phát triển nông thôn
• Phòng Quản lý chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản
• Chi cục Bảo vệ Thực vật
• Chi cục Chăn nuôi và Thú y

04
Bình Thuận 04

Tây Nguyên Lâm Đồng • Chi cục Phát triển nông thôn
• Phòng Quản lý chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản
• Chi cục Bảo vệ Thực vật
• Chi cục Chăn nuôi và Thú y

04
Đắc Lắk 04

Miền Nam Tp Hồ Chí Minh • Chi cục Phát triển nông thôn
• Phòng Quản lý chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản
• Chi cục Bảo vệ Thực vật
• Chi cục Chăn nuôi và Thú y

04
Đồng Nai 04
Tiền Giang 04

Tổng số người được phỏng vấn 40
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iv) Thu thập thông tin sơ cấp từ các chuỗi NSTP an toàn
• Chuỗi sản phẩm rau: Chọn 04 mô hình chuỗi rau theo như yêu cầu 

của nội dung 3 trên địa bàn các tỉnh là Hà Nội, Sơn La, Lâm Đồng, 
TP Hồ Chí Minh để tiến hành khảo sát các tác nhân ngành hàng và 
chính quyền địa phương cấp xã nơi có mô hình, hội và hiệp hội tại 
các địa phương.

• Chuỗi sản phẩm chè: Chọn 04 mô hình chuỗi sản phẩm chè trên địa 
bàn tỉnh Hà Giang và Lâm Đồng.

• Chuỗi sản phẩm thịt: Chọn 04 mô hình chuỗi thịt tại các tỉnh Hà 
Nội, Nghệ An, Đắk Lắk và Đồng Nai.

• Chuỗi sản phẩm quả tươi: Chọn 04 mô hình chuỗi quả tại các tỉnh 
Bình Thuận, Tiền Giang, Đồng Nai.

Số lượng mẫu khảo sát cho mỗi chuỗi được thể hiện như sau:
• Chuỗi sản phẩm rau: Nghiên cứu trên địa bàn 4 tỉnh x 4 loại chuỗi = 

16 chuỗi x 34 mẫu/chuỗi = 544 mẫu.
• Chuỗi sản phẩm chè: 2 tỉnh x 4 mô hình/tỉnh x 34 mẫu = 272 mẫu.
• Chuỗi quả: 3 tỉnh x 4 mô hình chuỗi x 34 mẫu = 408 mẫu.

Đề tài đã sử dụng toàn bộ thông tin phỏng vấn nêu trên vào phân tích 
kết quả.

Bảng 2. Các cơ quan địa phương cấp huyện được khảo sát

Khu vực nghiên cứu Địa phương Các huyện khảo sát Số mẫu phỏng vấn
Miền Bắc Hà Nội 2 04

Hà Giang 2 04
Sơn La 2 04

Miền Trung Nghệ An 2 04
Bình Thuận 2 04

Tây Nguyên Lâm Đồng 2 04
Đắc Lắk 2 04

Miền Nam Tp Hồ Chí Minh 2 04
Đồng Nai 2 04
Tiền Giang 2 04

Tổng số người được phỏng vấn 40
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Bảng 3. Các tác nhân trong chuỗi giá trị rau được phỏng vấn

Tác nhân Số lượng mẫu

Đầu vào
• Phân bón và các vật tư nông nghiệp 2
• Thuốc bảo vệ thực vật 2

Nông dân
• Nông dân 5
• HTX sản xuất 2
• Công ty sản xuất 1

Thu gom
• Phân phối tại địa phương 2
• Phân phối ngoài tỉnh 2

Cơ sở sơ chế
• HTX sơ chế 2
• Công ty sơ chế 1

Cửa hàng/công ty bán lẻ
• Tại địa phương 1
• Tại ngoại tỉnh 2

Người tiêu dùng • Người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh 10
Chính quyền địa phương 2
Tổng số mẫu nghiên cứu/một chuỗi giá trị 34
Tổng số mẫu nghiên cứu của chuỗi rau (4 tỉnh x 4 mô hình x 34 mẫu) 544

Bảng 4. Các tác nhân trong chuỗi giá trị chè được phỏng vấn

Tác nhân Số mẫu
Đầu vào • Phân bón và các vật tư nông nghiệp 2

• Thuốc bảo vệ thực vật 2
Nông dân • Nông dân 5

• HTX sản xuất 2
• Công ty sản xuất 1

Thu gom • Phân phối tại địa phương 2
• Phân phối ngoài tỉnh 2

Cơ sở sơ chế • HTX sơ chế 2
• Công ty sơ chế 1

Cửa hàng/công ty bán lẻ • Tại địa phương 1
• Tại ngoại tỉnh 2

Người tiêu dùng • Người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh 10
Chính quyền địa phương 2
Tổng số mẫu nghiên cứu/một chuỗi giá trị 34
Tổng số mẫu nghiên cứu (2 tỉnh x 4 chuỗi x 34 mẫu) 272
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Bảng 6. Các tác nhân trong chuỗi giá trị quả được phỏng vấn

Tác nhân Số lượng mẫu
Đầu vào • Phân bón và các vật tư nông nghiệp 2

• Thuốc bảo vệ thực vật 2
Nông dân • Nôn dân 5

• HTX sản xuất 2
• Công ty sản xuất 1

Thu gom • Phân phối tại địa phương 2
• Phân phối ngoài tỉnh 2

Cơ sở sơ chế • HTX sơ chế 2
• Công ty sơ chế 1

Cửa hàng/công ty bán lẻ • Tại địa phương 1
• Tại ngoại tỉnh 2

Người tiêu dùng • Người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh 10
Chính quyền địa phương   2
Số mẫu nghiên cứu/mỗi chuỗi 34
Tổng số mẫu nghiên cứu (3 tỉnh x 4 mô hình x 34 mẫu) 408

Bảng 5. Các tác nhân trong chuỗi giá trị thịt được phỏng vấn

  Tác nhân Số lượng mẫu
Đầu vào • Thức ăn 2

• Thuốc thú y 2
Nông dân • Nông dân 5

• HTX sản xuất 2
• Công ty sản xuất 1

Thu gom • Phân phối tại địa phương 2
• Phân phối ngoài tỉnh 3

Giết mổ • Tại địa phương 2
Bán lẻ • Tại Hà Nội 2
Người tiêu dùng   10
Chính quyền địa phương 4
Số mẫu nghiên cứu/mỗi chuỗi 34
Tổng số mẫu nghiên cứu (4 tỉnh x 4 chuỗi x 34 mẫu) 544
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5.3.3. Phương pháp xử lý thông tin và phân tích
Về thông tin thứ cấp, đề tài đã áp dụng phương pháp chuyên khảo tài liệu 
và phân tích chính sách để đưa vào báo cáo tổng kết đề tài. Nghiên cứu sâu 
các trường hợp giúp hệ thống hóa các mô hình quản lý, so sánh với mô 
hình quản lý lý thuyết và thực tiễn vận hành, từ đó có các đề xuất về điều 
chỉnh phương thức quản lý chuỗi một cách hiệu quả.

Về thông tin sơ cấp, dựa trên số liệu khảo sát hiện trạng, bảng số liệu 
thu thập thông tin, đề tài đã sử dụng phương pháp thống kê mô tả và so 
sánh cơ bản để đánh giá các vấn đề dựa trên số liệu thống kê và phân tích 
xu hướng của hiện trạng.

5.3.4. Phương pháp xây dựng mô hình quản lý chuỗi 
giá trị nông sản thực phẩm an toàn

Đây là phương pháp nghiên cứu có sự tham gia của các tác nhân liên quan 
nhằm tổng kết quá trình phát triển của 03 mô hình điển hình về phương 
thức quản lý ATTP trong chuỗi giá trị. Dựa trên các điểm hạn chế của các 
mô hình để tác động thử nghiệm một số giải pháp tăng cường năng lực 
cho các tác nhân chuỗi trong khuôn khổ đề tài nhằm cải thiện hiệu quả 
quản lý ATTP và chất lượng trong chuỗi giá trị NSTP an toàn.

Việc lựa chọn các mô hình điểm để xây dựng mô hình quản lý chuỗi 
giá trị NSTP an toàn cần thỏa mãn các tiêu chí: Các sản phẩm trồng trọt 
có các khó khăn trong quản lý ATTP là rau, quả và chè, đại diện cho các 
vùng sản xuất trọng điểm, có HTX, các hộ nông dân thành viên tham gia 
và đã có sáng kiến tự nguyện quản lý ATTP tốt theo chuỗi.

Đối với vấn đề quản lý ATTP, khó khăn lớn nhất là áp dụng ở các hộ 
sản xuất quy mô nhỏ. Kinh nghiệm về giải pháp của các nước là hộ nông 
dân có thể tham gia HTX để đủ điều kiện áp dụng các quy định về ATTP 
với sự hỗ trợ về quản lý và cơ sở hạ tầng của HTX. Ngay cả các mô hình 
doanh nghiệp dẫn dắt chuỗi giá trị thì vai trò của HTX cũng hết sức quan 
trọng trong việc tập hợp nông dân để áp dụng các quy định về ATTP theo 
yêu cầu của doanh nghiệp. Với khuôn khổ thời gian và kinh phí của đề 
tài, đề tài chọn 03 HTX đại diện cho vùng sản xuất rau ở Sơn La, chè ở 
miền núi phía Bắc và cây ăn quả ở Đông Nam Bộ. Nghiên cứu thử nghiệm 
được tiến hành trên 3 mô hình quản lý chuỗi giá trị rau, quả, chè ở bảng 
dưới đây.
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Để thúc đẩy sự tham gia của các hộ nông dân nhỏ vào chuỗi giá trị, 
thông qua đó có động lực thực hiện các quy định về ATTP thì vai trò của 
HTX trong chuỗi giá trị là rất cần thiết.

Phương pháp xây dựng các mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn bao 
gồm việc tổng kết trường hợp điển hình theo 6 bước chính (các bước có 
thể tiến hành theo tuần tự, hay có thể tiến hành song song để rút ngắn thời 
gian). Đối với mô hình có HTX tham gia thì điều kiện tiên quyết là các 
HTX đã đăng ký hoạt động theo Luật HTX 2012.

Bước 1: Xác định yêu cầu của khách hàng mục tiêu. Đây là bước đầu 
tiên nhưng thực sự rất cần thiết và cực kỳ quan trọng: người sản xuất 
thông qua HTX và các tác nhân trong chuỗi phải nắm rõ đặt hàng về chất 
lượng và ATTP của người mua. Các khách hàng sẽ có những yêu cầu khác 
nhau về ATTP và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cũng như phương thức 
chứng nhận. Ví dụ: đối với thị trường Nhật Bản, chúng ta cần có hệ thống 
chứng nhận JAS, đối với thị trường Việt Nam chúng ta có thể chỉ cần 
chứng nhận VietGAP, Hữu cơ…

Bước 2: Xây dựng hệ thống quản lý thực hành tốt sản xuất. Sau khi 
xác định rõ yêu cầu về ATTP của thị trường mục tiêu, cơ sở sản xuất cần 
phải đáp ứng được yêu cầu đó. Ví dụ, nếu cơ sở sản xuất muốn xuất khẩu 
đi Nhật Bản cần xây dựng hệ thống sản xuất có chứng nhận JAS bằng cách 
đăng ký chứng nhận với các tổ chức chứng nhận.

Bước 3: Xây dựng hệ thống quản lý tốt sau thu hoạch. Song song với 
khâu sản xuất, các cơ sở thu mua, chế biến và phân phối, kinh doanh cần 
phải đăng ký đủ điều kiện ATTP với cơ quan quản lý nhà nước (Chi cục 
QLCLNLTS các tỉnh/thành phố) như GMP, HACCP, hay để đạt chứng 
nhận quốc tế như ISO 22000:2018, cơ sở chế biến, kinh doanh có thể đăng 
ký chứng nhận với các tổ chức chứng nhận.

Bảng 7. Địa điểm khảo sát một số chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn

Chuỗi sản phẩm Địa điểm
Chuỗi giá trị NSTP an toàn rau Mộc Châu 
tiêu thụ tại Hà Nội

HTX rau an toàn Tự Nhiên, xã Đông Sang, 
Mộc Châu, Sơn La

Chuỗi giá trị NSTP an toàn chè Hữu Cơ tiêu 
thụ trong nước và xuất khẩu

HTX chế biến chè Phìn Hồ, Hoàng Su Phì, 
Hà Giang

Chuỗi giá trị NSTP an toàn xoài tiêu thụ trong 
nước và xuất khẩu

HTX Suối Lớn, Xuân Lộc, Đồng Nai
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Bước 4: Xây dựng các hợp đồng thu mua sản phẩm. Hợp đồng giữa 
cơ sở sản xuất và cơ sở chế biến, kinh doanh để đảm bảo việc quản lý sản 
phẩm về vấn đề ATTP cần dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng như 
VietGAP, JGAP, Hữu cơ…

Bước 5: Xây dựng thương hiệu và thông tin truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm. HTX có thể lựa chọn các nhãn hiệu cộng đồng như Chỉ dẫn địa lý, 
Nhãn hiệu chứng nhận hay Nhãn hiệu tập thể. Đối với doanh nghiệp thì 
lựa chọn Nhãn hiệu hàng hóa đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ. Các HTX 
cũng có thể lựa chọn đăng ký sản phẩm “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) 
với các Sở NN&PTNT địa phương.

Hệ thống truy xuất cần áp dụng phương thức điện tử phù hợp với tiêu 
chuẩn GS1, sử dụng mã QR lưu trữ thông tin trên website hay blockchain.

Bước 6: Tiếp thị và quảng bá sản phẩm an toàn. HTX sản xuất cần có 
năng lực và chủ động quảng bá sản phẩm an toàn của mình tới các doanh 
nghiệp phân phối, bán lẻ và trực tiếp đến người tiêu dùng để xây dựng lòng 
tin, hay thông qua website. Đặc biệt, với các chuỗi giá trị ngắn ở ven đô 
hoạt động này là rất cần thiết.

Đối với các HTX tham gia mô hình quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn, 
mặc dù đã có nhiều thành công nhưng vẫn còn một số hạn chế chung là: 
năng lực quản lý chất lượng nội bộ, kiến thức về tiêu chuẩn chất lượng 
ATTP và thương hiệu còn yếu do thiếu kỹ năng, chưa có hệ thống truy 
xuất nguồn gốc điện tử tốt, năng lực tiếp cận các thị trường chất lượng 
cao, mới và giới thiệu sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng còn yếu. Vì 
vậy, đề tài đã lựa chọn các tác động thử nghiệm để hoàn thiện các mô hình 
quản lý chuỗi NSTP an toàn cho rau, quả và chè là:

• Đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, tiêu chuẩn ATTP và 
thương hiệu cho lãnh đạo và đại diện các thành viên của HTX trong 
mô hình điểm.

• Hỗ trợ hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, sử dụng mã 
QR cho các HTX.

• Hỗ trợ tiếp thị tại các kênh siêu thị chất lượng cao và phát triển các 
công cụ quảng bá mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn như video 
clip… cho các HTX.
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5.3.5. Phương pháp tham vấn chuyên gia về quản lý và chính sách
Đề tài sử dụng nhiều hình thức tham vấn chuyên gia thông qua hội thảo, 
tọa đàm chính sách với các nhà tư vấn chính sách và xây dựng chính sách 
nhằm đề xuất các giải pháp, chính sách phát triển bền vững chuỗi giá trị 
NSTP an toàn trong tương lai. Quá trình nghiên cứu đã có những trao đổi, 
làm việc với chuyên gia CIRAD-MALICA, chuyên gia Canada, chuyên gia 
Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, chuyên gia Cục ATTP, 
chuyên gia FAO, CIRAD tại Việt Nam.

Tham vấn các chuyên gia tại các viện, cục chuyên ngành như chuyên 
gia tại Viện Quản lý kinh tế Trung ương, Viện Chính sách và Chiến lược 
phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chuyên gia tại các 
cục chuyên ngành như Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Kinh tế 
Hợp tác, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Cục Chế biến 
Nông lâm thủy sản và nghề muối, Cục Thú y, Cục Chăn nuôi.

Đề tài đã tham vấn 20 chuyên gia ở các cơ quan trung ương về quá 
trình thực hiện các chính sách và khoảng trống chính sách phát triển chuỗi 
giá trị, quản lý ATTP theo chuỗi và mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn.

5.3.6. Phương pháp nghiên cứu trường hợp
Phương pháp nghiên cứu trường hợp (case study) hay còn được gọi là 
phương pháp nghiên cứu tình huống được lựa chọn để nghiên cứu các mô 
hình quản lý NSTP an toàn bền vững điển hình. Các trường hợp được lựa 
chọn là các chuỗi giá trị NSTP có thực hiện các biện pháp quản lý ATTP 
để đảm bảo tính điển hình của phương pháp lựa chọn. Nghiên cứu trường 
hợp là một phương pháp nghiên cứu dựa trên một trường hợp duy nhất 
chứ không phải là một mẫu hay một bộ mẫu. Khi các nhà nghiên cứu tập 
trung vào một trường hợp duy nhất, họ có thể làm những quan sát chi tiết 
hơn trong một thời gian dài mà không thể được thực hiện với mẫu lớn mà 
không tốn nhiều chi phí. Nghiên cứu tình huống cũng rất hữu ích trong 
giai đoạn đầu của nghiên cứu khi mục tiêu là để khám phá những ý tưởng, 
kiểm tra các công cụ đo lường hoàn hảo nhằm chuẩn bị cho một nghiên 
cứu với quy mô lớn hơn. 

Quá trình thực hiện hoạt động nghiên cứu trường hợp bao gồm lựa 
chọn trường hợp nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu, thiết kế nghiên 
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cứu, chuẩn bị tiến hành thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và kết luận về 
trường hợp nghiên cứu. Trong đề tài này, việc lựa chọn các chuỗi giá trị 
nghiên cứu điển hình tại vùng sinh thái khác nhau và các mô hình quản lý 
ATTP đặc thù tại các địa phương để xác định những ưu, nhược điểm của 
mô hình quản lý để đề xuất các giải pháp thể chế chính sách cải thiện mà 
nhân rộng các mô hình thành công.

Đề tài đã lựa chọn khảo sát 13 chuỗi giá trị thuộc các ngành hàng đã 
được lựa chọn là rau, quả, chè và thịt lợn. Nhóm ngành hàng rau khảo sát 
03 chuỗi giá trị rau an toàn VietGAP và Hữu cơ tại các tỉnh trọng điểm về 
sản xuất rau là Hà Nội, Sơn La và Lâm Đồng. Nhóm ngành hàng quả khảo 
sát 03 chuỗi giá trị quả an toàn tại các tỉnh trọng điểm về sản xuất rau là 
Bình Thuận, Đồng Nai và Tiền Giang. Nhóm ngành hàng chè khảo sát 03 
chuỗi giá trị tại các tỉnh trọng điểm về sản xuất chè là Hà Giang, Sơn La và 
Lâm Đồng. Nhóm ngành hàng thịt lợn khảo sát 04 chuỗi giá trị thịt sinh 
học và an toàn tại các tỉnh trọng điểm về sản xuất thịt là Hà Nội, Nghệ An, 
Đồng Nai và TP HCM. Đề tài đã sử dụng toàn bộ thông tin phỏng vấn nêu 
trên vào phân tích kết quả hiện trạng về chuỗi NSTP an toàn.

6. Kết cấu báo cáo tổng hợp đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài này 
được chia làm 4 chương chính:

• Chương 1: Cơ sở lý luận, thực tiễn về mô hình thể chế quản lý và 
chính sách phát triển bền vững chuỗi NSTP an toàn.

• Chương 2: Thực trạng phát triển các chuỗi NSTP an toàn và thể chế 
quản lý, chính sách phát triển bền vững các chuỗi NSTP an toàn ở 
Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2019.

• Chương 3: Xây dựng 03 mô hình thử nghiệm thể chế quản lý mới 
và áp dụng các chính sách phát triển bền vững chuỗi sản phẩm rau, 
quả, chè an toàn.

• Chương 4: Giải pháp phổ biến mô hình và hoàn thiện thể chế quản 
lý, chính sách phát triển bền vững chuỗi NSTP an toàn.
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Chương I.  
CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ MÔ HÌNH THỂ CHẾ 
QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
CHUỖI NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN TOÀN

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUỖI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM AN TOÀN

1.1.1. Một số khái niệm liên quan
1.1.1.1. Khái niệm về chuỗi NSTP
Thông thường được hiểu là cách gọi vắn tắt của chuỗi cung ứng. Chuỗi 
cung ứng là sự kết nối của tất cả các hoạt động, bắt đầu từ khâu sản xuất 
nguyên vật liệu thành sản phẩm hoàn chỉnh & kết thúc khi sản phẩm đến 
tay người tiêu dùng cuối cùng (logistic4vn.com, 2019). Tuy nhiên, chuỗi 
NSTP an toàn để đảm bảo hoạt động quản lý chất lượng và ATTP cần hoạt 
động theo cơ chế của chuỗi giá trị. Chuỗi giá trị là một tập hợp tất cả các 
hoạt động tập trung vào việc tạo ra hoặc tăng thêm giá trị cho sản phẩm 
(logistic4vn.com, 2019), bao gồm cả giá trị gia tăng do ATTP mang lại.

Chuỗi NSTP an toàn chưa phải là chuỗi giá trị NSTP an toàn, vì chuỗi 
này còn lỏng lẻo và cần phát triển các liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi 
dựa trên tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng để có thể trở thành chuỗi giá trị 
NSTP an toàn. Để đạt được tính bền vững của chuỗi NSTP an toàn, các 
nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng cần áp dụng khái niệm chuỗi giá trị 
NSTP an toàn (Gereffi, 2009).

1.1.1.2. Khái niệm chuỗi giá trị
Khái niệm này được Porter đề cập năm 1985 khi bàn đến năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp. Theo ông, chuỗi giá trị là chuỗi của các hoạt động 
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mà trong đó sản phẩm đi qua tất cả các hoạt động của chuỗi theo thứ tự và 
tại mỗi hoạt động sản phẩm thu được một số giá trị nào đó. Chuỗi các hoạt 
động cung cấp cho các sản phẩm nhiều giá trị gia tăng hơn tổng giá trị gia 
tăng của tất cả các hoạt động cộng lại (Porter M., 1985).

Trong nông nghiệp, chuỗi giá trị nói đến cả loạt những hoạt động cần 
thiết để biến một sản phẩm (hoặc một dịch vụ) từ lúc chỉ còn là khái niệm, 
thông qua các giai đoạn sản xuất khác nhau đến khi phân phối tới người 
tiêu dùng cuối cùng và vứt bỏ sau khi đã sử dụng (M4P, 2008). Tiếp sau 
đó, một chuỗi giá trị sẽ được tồn tại khi tất cả những người tham gia trong 
chuỗi đều hoạt động để tạo ra tối đa giá trị trong toàn chuỗi.

Khái niệm chuỗi giá trị bao hàm cả các vấn đề thể chế về tổ chức 
(organization) và điều phối hay quản trị (governance), về các chiến lược 
và quan hệ quyền lực của những người tham gia khác nhau trong chuỗi. 
Các thỏa thuận, dàn xếp về thể chế trong quản trị chuỗi đóng vai trò quan 
trọng trong quản lý chuỗi. Để nghiên cứu chuỗi giá trị cần có một phương 
pháp tiếp cận tối ưu về những gì đang diễn ra giữa những người tham gia, 
những gì liên kết họ với nhau, những thông tin nào được chia sẻ và mối 
quan hệ giữa họ sẽ được hình thành và phát triển như thế nào (Kaplinsky 
R. và Morris M., 2009).

Chuỗi giá trị chính là một phương thức (kiểu) quản lý trong quản trị 
kinh doanh (Porter, 1985) nhằm nâng cao tính cạnh tranh của chuỗi cung 
ứng. Khái niệm mô hình quản lý chuỗi giá trị trước hết phải đề cập đến 
các thể chế điều phối quản lý bên trong chuỗi và các thể chế chính sách tạo 
môi trường hoạt động cho chuỗi và các công nghệ thích ứng cần thiết để 
vận hành chuỗi.

Theo phương pháp luận phát triển chuỗi giá trị (ValueLinks do GIZ đề 
xuất) thì quá trình phát triển chuỗi giá trị có nhiều giai đoạn, bao gồm lựa 
chọn ngành hoặc chuỗi giá trị, phân tích chuỗi giá trị, thiết kế chiến lược 
nâng cấp, thực hiện các hoạt động can thiệp, giám sát và đánh giá. Nhìn 
chung, ValueLinks bao gồm 12 giai đoạn, được tổ chức theo chu kỳ của dự 
án. Mỗi giai đoạn đều nêu cụ thể những nhiệm vụ mà các tổ chức kinh 
doanh và các tổ chức hỗ trợ thúc đẩy chuỗi giá trị cần phải thường xuyên 
thực hiện. Bảng dưới đây mô tả cụ thể các giai đoạn và các nhiệm vụ của 
mỗi giai đoạn.
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Bảng 1.1. Các giai đoạn của phát triển chuỗi giá trị

Các giai đoạn của  
Phát triển chuỗi giá trị

Các nhiệm vụ của  
Phát triển chuỗi giá trị

Giai đoạn 0
Quyết định có nên tham gia 
vào việc thúc đẩy chuỗi giá 
trị hay không

(0.1) Đánh giá tiềm năng và các hạn chế của việc thúc đẩy 
chuỗi giá trị

(0.2) Kết hợp thúc đẩy chuỗi với các phương pháp tiếp cận 
phát triển khác

Giai đoạn 1
Lựa chọn một chuỗi giá trị 
để thúc đẩy

(1.1) Xác định phạm vi các chuỗi giá trị cần thúc đẩy
(1.2) Tiến hành và hỗ trợ nghiên cứu thị trường
(1.3) Đặt ưu tiên trong các chuỗi giá trị khác nhau

Giai đoạn 2
Phân tích chuỗi giá trị

(2.1) Lập bản đồ chuỗi giá trị
(2.2) Lượng hóa và phân tích chi tiết chuỗi giá trị
(2.3) Phân tích kinh tế đối với chuỗi giá trị

Giai đoạn 3
Quyết định chiến lược nâng 
cấp chuỗi giá trị

(3.1) Thống nhất về tầm nhìn và chiến lược nâng cấp chuỗi 
giá trị

(3.2) Phân tích các thuận lợi và khó khăn
(3.3) Đặt ra các mục tiêu nâng cấp mang tính vận hành
(3.4) Xác định các chủ thể tham gia vào việc thực hiện chiến 

lược nâng cấp
(3.5) Dự báo về tác động của việc nâng cấp chuỗi

Giai đoạn 4
Tạo điều kiện cho quá trình 
phát triển chuỗi

(4.1) Làm rõ vai trò của nhà nước, tư nhân và các nhà tài trợ
(4.2) Thiết kế một quy trình và đặt ra các dấu mốc bắt đầu và 

kết thúc
(4.3) Tổ chức dự án thúc đẩy chuỗi giá trị và mở rộng phạm 

vi dự án
(4.4) Thể chế hóa hành động tập thể của các chủ thể  

trong chuỗi
Giai đoạn 5
Tăng cường các liên kết 
kinh tế tư nhân

(5.1) Làm trung gian cho hợp tác chiều dọc: ký kết hợp đồng 
giữa nhà cung cấp và người mua

(5.2) Đẩy mạnh hợp tác chiều ngang giữa các chủ thể trong 
chuỗi giá trị

(5.3) Môi giới kinh doanh
Giai đoạn 6
Tham gia vào đối tác  
nhà nước - tư nhân

(6.1) Khuyến khích các đối tác tư nhân tham gia vào công tác 
phát triển

(6.2) Ký kết các thỏa thuận hợp tác công tư
Giai đoạn 7
Tăng cường các dịch vụ 
trong các chuỗi giá trị

(7.1) Đánh giá các nhu cầu về dịch vụ và thị trường dịch vụ
(7.2) Tăng cường các thị trường dịch vụ và các thỏa thuận  

tư nhân
(7.3) Cải thiện độ nhạy bén của các nhà cung cấp dịch vụ của 

nhà nước
(7.4) Sử dụng các dịch vụ hỗ trợ tạm thời một cách chiến lược

Giai đoạn 8
Huy động vốn cho các chuỗi 
giá trị

(8.1) Làm trung gian cho các thỏa thuận tài trợ cho chuỗi  
giá trị

(8.2) Cấp vốn công khai cho việc phát triển chuỗi
(Xem tiếp trang 44) 
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Do việc phát triển chuỗi giá trị nông sản tự phát thường kèm theo 
những thách thức về quản lý chất lượng sản phẩm trong chuỗi, rủi ro đối 
với môi trường và có thể xảy ra tình trạng bất bình đẳng trong phân phối 
giá trị gia tăng, đặc biệt đối với tác nhân nông dân, do đó nhà nước cần giữ 
vai trò chủ đạo xây dựng thể chế chính sách, tạo môi trường pháp lý cạnh 
tranh lành mạnh cho các tác nhân tham gia vào chuỗi và để sự vận hành 
chuỗi đạt hiệu quả tối ưu.

Phát triển chuỗi giá trị là quá trình thực hiện các giải pháp về thể chế và 
công nghệ để phát huy những thuận lợi, giải quyết những khó khăn trong 
chuỗi nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường, 
người tiêu dùng về chất lượng, tiêu chuẩn ATTP, bảo vệ môi trường, đồng 
thời tạo thêm giá trị gia tăng cho các tác nhân tham gia trong chuỗi. Những 
mục tiêu quan trọng để phát triển một chuỗi giá trị bao gồm:

Mục tiêu thứ nhất là thiết lập được một dòng lưu chuyển sản phẩm 
suôn sẻ trong chuỗi, thể hiện qua những giai đoạn vận chuyển và hậu cần, 
đưa sản phẩm từ một công đoạn đến công đoạn tiếp theo đúng thời gian, 
không để lưu trữ lâu, từ đó gia tăng và duy trì được chất lượng, tận dụng 
tối đa các nguồn lực về phương tiện, máy móc, tránh tình trạng tắc nghẽn 
ở một công đoạn bất kỳ. Quản lý thay đổi và rủi ro, tức là những sự kiện, 
hiện tượng không ngờ xảy đến.

Bảng 1.1. Các giai đoạn của phát triển chuỗi giá trị

Các giai đoạn của  
Phát triển chuỗi giá trị

Các nhiệm vụ của  
Phát triển chuỗi giá trị

Giai đoạn 9
Đưa vào các tiêu chuẩn về 
chất lượng sản phẩm, sinh 
thái và xã hội

(9.1) Tạo điều kiện cho việc xây dựng các tiêu chuẩn
(9.2) Theo sát quá trình thực hiện các tiêu chuẩn
(9.3) Xây dựng năng lực cho việc kiểm chứng các tiêu chuẩn

Giai đoạn 10
Cải thiện môi trường kinh 
doanh cho các chuỗi giá trị

(10.1) Hỗ trợ cho các sáng kiến tư nhân nhằm khắc phục 
những khó khăn ở cấp vĩ mô

(10.2) Đẩy mạnh một chính sách nhất quán về thúc đẩy chuỗi 
giá trị

Giai đoạn 11
Theo dõi và quản lý  
tác động

(11.1) Xây dựng những giả định về tác động của việc thúc đẩy 
chuỗi giá trị

(11.2) Kiểm chứng những giả định về tác động
(11.3) Quản lý để đạt được những kết quả phát triển

Nguồn: Cẩm nang ValueLinks – GTZ, 2018
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Mục tiêu thứ hai, tiếp theo, đó là vấn đề tài chính và dòng tiền trong 
chuỗi giá trị, liên quan đến các tác nhân trong chuỗi, giữa những công đoạn 
trong chuỗi. Thông tin về tài chính giữa các tác nhân trong chuỗi tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự hợp tác lâu dài và cùng có lợi, đặc biệt trong trường 
hợp một mắt xích gặp khó khăn trong việc triển khai các hoạt động độc lập.

Mục tiêu thứ ba đó là quản lý dòng thông tin xuyên suốt trong chuỗi, 
đảm bảo tính chính xác, tầm quan trọng, chi phí và thời gian truyền đạt 
thông điệp, tránh sự kiềm giữ thông tin lại ở một mắt xích bất kỳ trong 
chuỗi. Sự thông tin hiệu quả trong chuỗi góp phần gia tăng hiệu quả hoạt 
động cuối cùng của chuỗi.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng được cơ chế khuyến khích thúc đẩy 
hiệu quả hoạt động, các biện pháp chia sẻ rủi ro, hỗ trợ các tác nhân trong 
chuỗi, gồm các hoạt động như bảo đảm vay vốn, chứng nhận chất lượng 
nguồn cung cấp, hợp đồng dài hạn, hỗ trợ kỹ thuật, tiếp cận thị trường, 
chia sẻ lợi nhuận, rủi ro. Cơ chế khuyến khích linh hoạt có thể là sự phân 
chia tổng doanh thu của sản phẩm cuối cùng theo tỷ lệ đóng góp của các 
thành phần tham gia.

1.1.1.3. Mô hình quản lý chuỗi giá trị
Theo Gereffi (2009), khái niệm về mô hình quản lý chuỗi giá trị đề cập 
đến thể chế quan hệ giữa người mua, người bán, nhà cung cấp dịch vụ 
và thể chế quản lý hoạt động trong chuỗi hoặc hỗ trợ chuỗi để triển khai 
các hoạt động cần thiết để đưa sản phẩm hoặc dịch vụ từ khi thiết kế 
đến khi kết thúc quá trình sử dụng sản phẩm. Quản lý là về quyền lực và 
khả năng thực hiện kiểm soát dọc theo chuỗi—tại bất kỳ thời điểm nào 
trong chuỗi, một số công ty (hoặc tổ chức) đặt ra và thực hiện một số tiêu 
chí cho chuỗi hoạt động. Các tiêu chí chính để chuỗi giá trị hoạt động 
là: 1) Những sản phẩm nào được sản xuất, bao gồm thiết kế sản phẩm 
và thông số kỹ thuật; 2) Làm thế nào sản phẩm được sản xuất, liên quan 
đến định nghĩa của các quy trình sản xuất, có thể bao gồm các yếu tố 
như công nghệ được sử dụng, hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn 
ATTP, tiêu chuẩn lao động và tiêu chuẩn môi trường; 3) Bao nhiêu sản 
phẩm được sản xuất, khi nào, liên quan đến lập kế hoạch sản xuất và 
cách dịch vụ hậu cần hỗ trợ.
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1.1.1.4. Chuỗi giá trị NSTP an toàn
Theo Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO), chuỗi giá trị NSTP 
an toàn được tổ chức và quản lý để đảm bảo ATTP và chất lượng của 
thực phẩm ở tất cả các khâu trong chuỗi. FAO cũng xây dựng chương 
trình ATTP và chất lượng nhằm phổ biến tiếp cận tổng hợp và liên 
ngành trong quản lý ATTP và chất lượng theo chuỗi. Công cụ để điều 
phối cấp quốc tế của FAO và WHO là CODEX, một tập hợp các tiêu 
chuẩn thực phẩm, hướng dẫn và quy trình thực hành ATTP đã được 
thống nhất bởi các quốc gia thành viên. Tiếp cận quản lý ATTP hiện 
đại này nhằm cung cấp cho nhà nước các tư vấn dựa trên bằng chứng 
mang tính khoa học, chuyển từ bị động phản ứng sang chủ động phòng 
ngừa các hiện tượng mất ATTP. Vai trò của nhà nước thực hiện các quy 
định ATTP thông qua hệ thống thanh tra, giám sát. Hệ thống quản 
lý nhà nước về ATTP này được xây dựng dựa trên tiếp cận rủi ro, bao 
gồm 03 hợp phần được thực hiện theo thứ tự là đánh giá rủi ro, quản lý 
rủi ro và truyền thông về rủi ro đến người tiêu dùng. Tiếp cận này cho 
phép nhà nước và các tác nhân trong chuỗi tập trung vào quản lý các 
khâu có rủi ro về ATTP nhằm tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả quản 
lý ATTP. Như vậy, quản lý ATTP theo chuỗi cần sự tham gia của các 
tác nhân xã hội tham gia chuỗi thực phẩm và chia sẻ trách nhiệm, chứ 
không phải chỉ riêng nhà nước.

Để thực hiện được tiếp cận quản lý rủi ro này, nhà nước cần tập trung 
đào tạo các thanh tra thực phẩm chuyên nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng 
phân tích và truyền thông, đào tạo tăng cường năng lực cho khu vực tư 
nhân trong chuỗi NSTP về năng lực tự quản lý ATTP ở các khâu của mình 
(FAO, 2012). Đối với các tác nhân trong chuỗi, để giảm thiểu các rủi ro 
về ATTP, cần áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tự nguyện đặc thù (như 
GAPs, GMP, HACCP…). Các điều kiện để thực hiện các tiêu chuẩn này 
là cần có sự đầu tư cho sản xuất và chế biến phân phối nhưng vẫn phải 
đảm bảo có lãi, các tiêu chuẩn cần được giám sát nghiêm túc bởi bên thứ 
ba hay có sự tham gia để đảm bảo tính khách quan và cần được dán nhãn 
và truy xuất được nguồn gốc để thông tin đến người tiêu dùng, đảm bảo 
sự tin tưởng của người tiêu dùng. Như vậy, các tác nhân trong chuỗi cần 
thống nhất về quản lý chất lượng và ATTP dựa trên các tiêu chuẩn được 
người tiêu dùng lựa chọn này và sử dụng nó như là một nội dung chủ yếu 
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của các hợp đồng mua bán nông sản trong chuỗi NSTP. Để tổ chức thể chế 
của chuỗi giá trị chặt chẽ được bền vững, cần xác định các tiêu chuẩn chất 
lượng ATTP rõ ràng theo các thị trường mục tiêu.

Theo tổ chức Công nghiệp quốc tế (UNIDO), nhà nước cần đào tạo về 
thực hành ATTP cho cả các doanh nghiệp lớn/nhỏ và hỗ trợ đầu tư về cơ 
sở hạ tầng quản lý chất lượng theo chuỗi giá trị, đặc biệt công nghệ sơ chế, 
chế biến, bảo quản lạnh sau thu hoạch thì mới có thể thúc đẩy các thành 
phần kinh tế tư nhân trong chuỗi chủ động trong việc thực hiện các quy 
định về ATTP theo các hướng dẫn đánh giá nguy cơ ATTP (HACCP), tiêu 
chuẩn tự nguyện quốc tế của hệ thống quản lý ATTP doanh nghiệp (ISO 
2200:2018) được hình thành gần đây, hay các quy trình quản lý ATTP 
quốc tế (GFSI, CIEH...). Việc nhà nước tạo ra các điều kiện môi trường thể 
chế cho chuỗi giá trị thực phẩm hoạt động tốt hơn sẽ nâng cao được vấn 
đề tuân thủ ATTP và giảm thất thoát sau thu hoạch, giảm tỷ lệ thực phẩm 
bị trả lại do không đạt tiêu chuẩn ATTP khi xuất khẩu, đóng góp vào an 
ninh lương thực (UNIDO, 2014).

Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (2017) về kinh nghiệm thế giới 
có thể áp dụng cho Việt Nam đã đề xuất rằng, trong điều kiện nông dân, 
doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam cần ưu tiên thích ứng các tiêu chuẩn thực 
hành tốt cho hộ, doanh nghiệp quy mô nhỏ và phát triển thị trường trong 
nước cho các sản phẩm được dán nhãn thực hành tốt (GAP, GMP, Hữu 
cơ…).

Tuy nhiên, công cụ tiêu chuẩn chất lượng thực hành sản xuất tốt đảm 
bảo ATTP tự nguyện được phát triển trên thế giới còn gặp các khó khăn 
như (1) khó khăn trong việc triển khai với các hộ và doanh nghiệp nhỏ;  
(2) tương đối phức tạp để có thể minh bạch thông tin với người tiêu dùng 
và (3) có quá nhiều tiêu chuẩn và phương thức chứng nhận của các nước 
khác nhau làm cản trở thương mại thực phẩm quốc tế.

Để giải quyết khó khăn nói trên trong việc áp dụng của các hộ/doanh 
nghiệp nhỏ thì giải pháp là thúc đẩy các hộ nông dân tham gia các HTX, 
Hiệp hội để áp dụng tiêu chuẩn chung và chứng nhận tập thể, với hệ thống 
tự kiểm soát chất lượng nội bộ HTX, Hiệp hội có sự tham gia như PGS.

Để giải quyết cản trở về minh bạch thông tin, cần ứng dụng công nghệ 
số với các nền tảng số như chuỗi khối, có thể giúp truy xuất nguồn gốc với 
khối lượng thông tin lớn hơn các công nghệ sử dụng mã QR trên trang 
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web. Việc truy xuất nguồn gốc áp dụng công nghệ số có thể triển khai ở 
các chuỗi phân phối hiện đại.

Để giải quyết vấn đề quá nhiều tiêu chuẩn, cần thúc đầy quá trình hài 
hòa hóa các tiêu chuẩn của các nước và hình thành các tiêu chuẩn mang 
tính quốc tế như GlobalGAP, AseanGAP… đối với thực hành nông nghiệp 
tốt. Đối với các tiêu chuẩn ATTP cho doanh nghiệp chế biến, phân phối 
thực phẩm thì việc hình thành bộ hướng dẫn chung Sáng kiến an toàn 
thực phẩn toàn cầu (GFSI) do các doanh nghiệp thực phẩm lớn và các 
siêu thị lớn liên kết với nhau đã hài hòa hóa với các tiêu chuẩn ATTP như 
GlobalGAP và IFS của Đức, SQF và PrimusGFS của Mỹ, BRC của Anh, 
CANADAGAP, FSSC22000 của Hà Lan, GRMS của Đan Mạch, JGAP của 
Nhật, ASIAGAP… Hướng dẫn này đã tổng hợp cả các tiêu chuẩn theo 
chuỗi bao gồm cả các tiêu chuẩn cho sản xuất, sơ chế, chế biến và phân 
phối thực phẩm (MAFF, 2018).

Ở Việt Nam, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, theo hướng dẫn của 
Bộ NN&PTNT, là việc liên kết kiểm soát tất cả các khâu từ sản xuất ban 
đầu đến tiêu thụ sản phẩm như: Trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt đến thu 
gom, sơ chế, giết mổ, chế biến, đóng gói, vận chuyển và phân phối tiêu thụ 
sản phẩm. Tất cả các công đoạn đều áp dụng chương trình quản lý chất 
lượng theo kiểm soát mối nguy ATTP toàn bộ chuỗi, bảo đảm truy xuất 
nguồn gốc, có cam kết về đảm bảo an toàn. Mục đích là tạo ra sản phẩm 
ATTP, có khả năng truy xuất được nguồn gốc. Về hình thức quản trị, nó 
liên quan đến Mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn trên thế giới (Nguyễn 
Thị Thu Hà, 2019).

1.1.1.5. Mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn bền vững
Mô hình quản lý chuỗi giá trị là tập hợp các thể chế quan hệ giữa người 
mua, người bán, nhà cung cấp dịch vụ và thể chế quản lý hoạt động trong 
chuỗi hoặc hỗ trợ chuỗi triển khai các hoạt động cần thiết để đưa sản 
phẩm hoặc dịch vụ từ khi thiết kế đến khi kết thúc quá trình sử dụng sản 
phẩm. Quản lý là về quyền lực và khả năng thực hiện kiểm soát dọc theo 
chuỗi—tại bất kỳ thời điểm nào trong chuỗi, một số công ty đặt ra và thực 
hiện một số tiêu chí cho chuỗi hoạt động.

Mô hình quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn giúp các cơ sở sản xuất 
kinh doanh tăng sản lượng, giá trị và xây dựng thương hiệu, nâng cao khả 
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năng cạnh tranh, đồng thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát 
được ATTP trong quá trình sản xuất kinh doanh, truy xuất nguồn gốc và 
xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về ATTP. Thông qua logo nhận diện 
“sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn”, người tiêu dùng 
sẽ phân biệt được sản phẩm đã kiểm soát ATTP theo chuỗi với sản phẩm 
khác để lựa chọn.

Quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn là sự hợp tác và quản lý ngang giữa 
các cơ sở sản xuất, chế biến theo HTX, THT, hội và dọc giữa các tác nhân 
trong chuỗi để đảm bảo mục tiêu cuối cùng là chất lượng cao tới tay người 
tiêu dùng. Thông tin minh bạch và xuyên suốt cũng là một mục tiêu trong 
quản lý chuỗi NSTP an toàn. Hệ thống quản lý chuỗi NSTP an toàn cần 
phải đảm bảo là một hệ thống nhất quán và mở giữa các tác nhân, tức là 
thông tin, đặc biệt là thông tin về sản phẩm cần được chia sẻ và được tiếp 
cận bởi mọi tác nhân trong chuỗi. Hệ thống quản lý chuỗi NSTP an toàn 
phải đảm bảo cả tính hiệu quả. Hệ thống khi triển khai cần đảm bảo giúp 
giảm chi phí (chi phí không quá cao đối với mỗi tác nhân trong chuỗi), 
đồng thời giúp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Việc triển khai mô hình kiểm soát theo chuỗi là xây dựng mối liên 
kết hợp tác sản xuất kinh doanh, chia sẻ rủi ro và trách nhiệm cho người 
dân, doanh nghiệp trong sản xuất thực phẩm, cùng nhau thúc đẩy sản 
xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là giải 
pháp hữu hiệu nhằm nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của người sản 
xuất kinh doanh thực phẩm, tạo ra những sản phẩm “sạch” cung cấp cho 
người tiêu dùng. Đây là những mô hình có tính đột phá, mang lại hiệu 
quả bền vững, được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Xây dựng và phát 
triển các mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn 
là giải pháp yêu cầu tất cả các nhà sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân 
thủ đầy đủ các yêu cầu đảm bảo ATTP, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu 
dùng, tuân thủ quy định về hội nhập quốc tế, gia tăng xuất khẩu, an sinh 
xã hội, cơ sở để thực hiện hiệu lực, hiệu quả, luật pháp về ATTP, đồng 
thời nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực 
phẩm đối với cộng đồng.

Mô hình quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn cũng được xem như biện 
pháp kiểm soát ATTP theo chuỗi. Việc này có ý nghĩa với cả người tiêu 
dùng lẫn những đơn vị tham gia chuỗi. Đầu tiên, người tiêu dùng được 



50 ©2020. Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam

lựa chọn nông sản sạch, an toàn, có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc; 
giúp củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với NSTP. Chuỗi giá trị 
NSTP an toàn hoặc chuỗi sản phẩm thực phẩm là không đồng nhất bởi 
không chỉ yêu cầu được xử lý sau thu hoạch đặc biệt, như quả tươi và rau, 
mà phải được xử lý qua một hoặc nhiều công đoạn sau thu hoạch, như cà 
phê, mật ong, trước khi được đưa ra thị trường. Vì thế, những sản phẩm 
giá trị cao có xu hướng yêu cầu đầu tư nhiều lao động hơn so với các sản 
phẩm ngũ cốc hoặc các cây trồng truyền thống khác, thông thường cần 
có sự ngăn chặn tác động của hệ thống máy móc tới các sản phẩm bởi vì 
chúng rất dễ bị dập nát (Joshi et al�, 2004).

Chất lượng là yếu tố then chốt để xác định giá và thị trường cho 
sản phẩm. Những sản phẩm này đồng thời cũng thường xuyên phải 
quản lý để ngăn chặn các vấn đề về vệ sinh và vệ sinh dịch tễ nhằm đảm 
bảo ATTP và ngăn chặn sự lan truyền của bệnh dịch ảnh hưởng đến an 
ninh lương thực. Những sản phẩm nông nghiệp giá trị cao thường dẫn 
đến giá cao và tạo ra thu nhập đáng kể cho nhà sản xuất (Weinberger & 
Lumpkin, 2007).

1.1.2. Vai trò của các tác nhân trong mô hình quản lý chuỗi giá 
trị nông sản thực phẩm an toàn

Mô hình quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn hiện chưa có một mô hình chung, 
mà tương đối đa dạng và phụ thuộc vào đặc trưng của mỗi chuỗi nông sản và 
hệ thống thể chế quản lý của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, trong phần này chúng 
tôi sẽ cố gắng khắc họa một bức tranh chung nhất về mô hình quản lý chuỗi 
NSTP an toàn trong điều kiện sản xuất là các hộ có quy mô nhỏ.

Mô hình quản lý ATTP hiện đại đã được quy định trong các luật 
ATTP của quốc tế cũng như Luật ATTP 2010 của Việt Nam là tiếp cận 
quản lý từ trang trại đến bàn ăn do các rủi ro về ATTP có thể xảy ra 
ở các khâu khác nhau trên con đường của thực phẩm từ trang trại sản 
xuất đến tay người tiêu dùng, tức là theo chuỗi giá trị. Chuỗi giá trị 
NSTP có thể do một doanh nghiệp đảm nhiệm từ đầu đến cuối, hay 
do nhiều tác nhân tham gia chuỗi liên kết với nhau thông qua các hợp 
đồng. Hiện nay, đa số các nước sản xuất nông nghiệp, mô hình sản xuất 
bởi hộ nông dân gia đình quy mô nhỏ khá phổ biến và chuỗi giá trị có 
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nhiều tác nhân tham gia. Trong điều kiện đó, mô hình quản lý chuỗi 
NSTP an toàn phổ biến thường được xây dựng bởi đồng thời cả 3 nhóm 
tác nhân chính: Trước hết là những tác nhân trực tiếp tham gia trong 
chuỗi (tác nhân cung ứng vật tư đầu vào, tác nhân sản xuất, tác nhân 
thu mua, chế biến, tác nhân phân phối, kinh doanh và người tiêu dùng) 
và các tác nhân hỗ trợ là nhà nước, các tổ chức chứng nhận bên thứ ba 
hay cộng đồng thuộc khu vực tư nhân.

1.1.2.1. Vai trò của tác nhân nhà nước đối với chuỗi 
giá trị nông sản thực phẩm an toàn

Trước đây, nhà nước tập trung kiểm soát sản phẩm cuối cùng dựa trên 
ngưỡng dư lượng ATTP để xử phạt, tuy nhiên tiếp cận này không hiệu 
quả. Gần đây chính phủ các nước đã chuyển dần sang nhà nước có vai trò 
truyền thông về nghĩa vụ đảm bảo ATTP là của cơ sở sản xuất lớn nhỏ; vai 
trò tạo môi trường thuận lợi cho thực phẩm an toàn lưu thông, các chuỗi 
giá trị NSTP an toàn phát triển; vai trò hướng dẫn cho khu vực tư nhân 
thực hiện tốt việc tự nguyện áp dụng quy định ATTP và quản lý rủi ro 
thông qua áp dụng tiêu chuẩn thực hành tốt, kết hợp với thanh tra, giám 
sát và phân tích sản phẩm cuối cùng.

Trong hệ thống quản lý ATTP hiện đại, nhà nước có vai trò chính là 
xây dựng khung thể chế, chính sách liên quan đến vấn đề quản lý ATTP 
và truyền thông, hướng dẫn khu vực tư nhân thực hiện quy định về ATTP, 
xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, bắt buộc và tự nguyện về ATTP. Nhà 
nước cần xây dựng kế hoạch thanh tra và giám sát ATTP tại các khâu 
trong chuỗi theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn dựa trên đánh giá rủi ro về 
ATTP. Nhà nước cũng công nhận, quản lý, giám sát chặt chẽ các tổ chức 
chứng nhận tư nhân bên thứ ba. Ở một số nước, nhà nước có thể trực tiếp 
thực hiện hay ủy quyền qua hợp đồng cho một số tổ chức tư nhân thực 
hiện, như việc kiểm soát các tổ chức chứng nhận chất lượng ATTP ở Nhật 
thông qua tổ chức FAMIC.

1.1.2.2. Vai trò của các tổ chức cung cấp dịch vụ phục vụ 
chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn

Các tổ chức cung cấp dịch vụ bao gồm các tổ chức chứng nhận và các 
tổ chức cung cấp dịch vụ. Các tổ chức chứng nhận bên thứ ba có vai trò 
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cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ATTP (GAPs, GMP, HACCP, ISO, Hữu 
cơ…) cho các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm ATTP 
cũng như kiểm tra, giám sát, phân tích việc tuân thủ quy định của tiêu 
chuẩn ATTP của họ. Các tổ chức này có thể là tư nhân hay công ích của 
nhà nước nhưng đều chịu sự chỉ định và giám sát của nhà nước một 
cách chặt chẽ để đảm bảo uy tín với người tiêu dùng. Các tổ chức chứng 
nhận cũng cần hội nhập quốc tế để hài hòa các tiêu chuẩn và phương 
thức chứng nhận.

Ở các nước phát triển thì vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp rất quan 
trọng trong việc cung cấp các dịch vụ chuỗi giá trị và đảm bảo chất lượng. 
Các tổ chức cung cấp dịch vụ khu vực tư nhân gồm nghiên cứu đánh giá 
rủi ro, dịch vụ truy xuất nguồn gốc, phân tích ATTP, dịch vụ logistic lạnh.

1.1.2.3. Vai trò của các tác nhân trực tiếp vận hành 
chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn

Đây là các tác nhân trực tiếp tham gia và vận hành chuỗi giá trị nông sản 
an toàn, bao gồm: Các cơ sở cung cấp đầu vào, các hộ nông dân sản xuất 
NN, các THT, các HTX, các thương lái, các doanh nghiệp... Họ cùng thực 
hiện các quy định của nhà nước và theo yêu cầu của thị trường (người 
tiêu dùng) về ATTP. Họ cùng nhau xây dựng hệ thống sản xuất, chế biến, 
kinh doanh đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn ATTP bắt buộc và đăng 
ký chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ATTP tự nguyện, được chứng nhận 
bởi tổ chức chứng nhận bên thứ ba hay chứng nhận có sự tham gia. Ngoài 
ra, họ cũng cần đẩy mạnh việc xây dựng và tham gia vào hệ thống quản lý 
ATTP trong chuỗi theo cả chiều dọc chuỗi và chiều ngang như các HTX.

Các tác nhân trong chuỗi cũng cần hợp tác nhằm thực hiện minh bạch 
thông tin để thực hiện truy xuất nguồn gốc. Các cơ quan cung cấp dịch 
vụ truy xuất nguồn gốc thuộc khu vực tư nhân hiện nay phổ biến sử dụng 
truy xuất nguồn gốc điện tử trên website thông qua sử dụng mã QR phù 
hợp với tiêu chuẩn thông tin quốc tế GS1, hay trên các nền tảng số như 
chuỗi khối (blockchain). Việc truy xuất nguồn gốc có thể là tự nguyện hay 
bắt buộc tùy theo quốc gia và theo mức độ rủi ro về ATTP của các chuỗi. 
Xu hướng của hệ thống ATTP hiện đại là áp dụng truy xuất nguồn gốc 
chuyển từ tự nguyện sang bắt buộc đối với các mặt hàng nhạy cảm về nguy 
cơ ATTP như thịt, thủy sản hay sữa.
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Bảng 1.2. Vai trò của tác nhân trong mô hình quản lý chuỗi giá trị nông sản thực 
phẩm an toàn

Tác nhân Vai trò Nội dung thực hiện
Nhà nước (Bộ 
NN&PTNT, Bộ 
Công thương, Bộ 
Y tế và Bộ KHCN)

Tác nhân tạo môi 
trường thể chế chính 
sách và quản lý nhà 
nước theo quy định 
của pháp luật cho 
việc vận hành chuỗi 
NSTP an toàn

• Xây dựng khung thể chế, chính sách liên quan 
đến ATTP.

• Thực hiện quản lý nguy cơ ATTP bao gồm 
đánh giá nguy cơ ATTP.

• Thực hiện giám sát, thanh tra, xử phạt về 
ATTP.

• Công nhận, quản lý, giám sát các tổ chức 
chứng nhận.

• Xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm để phân 
tích chất lượng ATTP.

• Đào tạo, hướng dẫn khu vực tư nhân về 
những lĩnh vực liên quan đến ATTP.

Tổ chức dịch vụ 
bên thứ ba cho 
chuỗi giá trị: 
Chứng nhận và 
dịch vụ truy xuất 
nguồn gốc

Chứng nhận các tiêu 
chuẩn ATTP cho cơ 
sở sản xuất và chế 
biến, kinh doanh

• Cấp giấy chứng nhận theo các tiêu chuẩn 
ATTP.

• Kiểm tra, giám sát, phân tích việc tuân thủ 
quy định của tiêu chuẩn ATTP.

• Đào tạo các cơ sở về ATTP và các tiêu chuẩn 
chứng nhận,…

• Cung cấp dịch vụ truy xuất nguồn gốc theo 
tiêu chuẩn quốc tế GS1.

Tác nhân chính 
trong chuỗi giá trị: 
Cơ sở cung cấp 
đầu vào; Cơ sở sản 
xuất nông nghiệp 
(tổ nhóm nông 
dân, HTX, doanh 
nghiệp)

Sản xuất sản phẩm 
đảm bảo ATTP

• Xây dựng hệ thống thực hành sản xuất đáp 
ứng các tiêu chuẩn ATTP và đăng ký chứng 
nhận tiêu chuẩn ATTP.

• Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng và 
ATTP nội bộ (quản lý ngang).

• Xây dựng và tham gia vào hệ thống quản lý 
ATTP trong chuỗi (quản lý dọc và ngang).

• Xây dựng hệ thống thông tin truy xuất  
nguồn gốc.

Tác nhân chính 
trong chuỗi giá trị: 
Cơ sở thu mua, 
DN chế biến và 
kinh doanh  
nông sản

Chế biến, kinh 
doanh sản phẩm 
đảm bảo ATTP

• Xây dựng cơ sở chế biến, kinh doanh đảm bảo 
đủ điều kiện ATTP và đăng ký với cơ quan 
nhà nước, tổ chức chứng nhận.

• Xây dựng hệ thống quản lý ATTP trong chuỗi 
thông qua ký hợp đồng với các cơ sở sản xuất 
phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng 
(quản lý dọc).

• Xây dựng hệ thống thông tin truy xuất  
nguồn gốc.

Tác nhân chính 
của chuỗi giá trị: 
Người tiêu dùng

Tiêu dùng sản phẩm 
ATTP

• Mua và tiêu dùng sản phẩm ATTP có nhãn 
mác rõ ràng, có nguồn gốc và có thể truy xuất.

• Xây dựng tiêu chuẩn và tham gia vào hệ thống 
quản lý ATTP trong chuỗi.

Nguồn: Nhóm tác giả, 2019
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Trong quản lý ATTP theo chuỗi giá trị hiện đại, vai trò của các tiêu 
chuẩn chất lượng ngày càng trở nên quan trọng và phổ biến như là công cụ 
để quản trị chuỗi. ATTP không thể tách rời các thuộc tính khác của chất 
lượng NSTP mà trái lại, đang trở thành một yếu tố quan trọng trong việc 
hình thành tiêu chuẩn chất lượng chung của thực phẩm và đóng góp vào 
năng lực cạnh tranh của chuỗi. Bên cạnh các quy chuẩn bắt buộc về ATTP 
(như điều kiện vùng sản xuất, cơ sở sản xuất kinh doanh, mức dư lượng 
độc tố tối đa trong thực phẩm) thì các tiêu chuẩn thực hành tự nguyện 
bao gồm cả ATTP như VietGAP, GlobalGAP, JGAP ngày càng trở nên phổ 
biến và đối với một số thị trường là bắt buộc.

Việc phổ biến thực hiện mô hình quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn 
sẽ giảm sức ép của nhà nước về đảm bảo ATTP và công tác quản lý ATTP 
có hiệu quả hơn. Nhà nước sẽ giám sát việc công bố các tiêu chuẩn của các 
chuỗi để điều chỉnh.

1.1.3. Quy trình xây dựng mô hình quản lý chuỗi giá trị nông 
sản thực phẩm an toàn

Việc xây dựng mô hình quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn cần thực hiện 
theo các bước nhất định để đảm bảo tính hiệu quả trong các mô hình.

i. Liên kết hình thành chuỗi giá trị bền vững; sự liên kết này có sự hợp 
tác giữa tất cả các tác nhân trong chuỗi giá trị, đảm bảo bền vững cả 
về kinh tế thông qua việc chia sẻ giá trị, bền vững về xã hội và môi 
trường. Cơ chế hoạt động trong chuỗi giá trị tạo ra sự minh bạch 
thông tin giữa các tác nhân, đảm bảo các tác nhân trong chuỗi giá trị 
hoạt động giảm thiểu chi phí, đảm bảo chất lượng sản phẩm, ATTP 
và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

ii. Nâng cấp điều kiện ATTP từng khâu trong chuỗi, áp dụng hệ thống 
bảo đảm chất lượng, ATTP (GAP, GMP, HACCP) và hệ thống truy 
xuất nguồn gốc (truyền thống/điện tử); các thông tin và các kiến 
thức, quy trình liên quan đến việc bảo đảm an toàn và chất lượng 
NSTP được chia sẻ và phổ biến rộng rãi và có cơ chế giám sát thích 
hợp đảm bảo các tác nhân thực thi có hiệu quả các quy trình kỹ thuật.

iii. Tập huấn tổ chức sản xuất kinh doanh theo quy trình, hệ thống 
bảo đảm chất lượng, ATTP; hệ thống truy xuất nguồn gốc; đăng ký, 
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chứng nhận đủ điều kiện ATTP (GAP/GMP/HACCP/ISO…). Các 
hoạt động này có thể được thực hiện trong phạm vi chuỗi giá trị 
NSTP hoặc các cơ quan chức năng có liên quan. Việc đào tạo giúp 
cho các tác nhân nắm rõ quy trình, thủ tục trong việc đảm bảo chất 
lượng sản phẩm và ATTP trong từng khâu của chuỗi giá trị từ nơi 
sản xuất đến người tiêu dùng.

iv. Xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn…; phát triển nhãn 
hiệu, thông tin truy xuất, thương hiệu; truyền thông, quảng bá chuỗi 
cung ứng thực phẩm an toàn; xử lý các vấn đề phát sinh, duy trì và 
mở rộng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Trong điều kiện nhiều hộ nông dân nhỏ tham gia sản xuất, việc chứng 
nhận chất lượng trực tiếp đến từng hộ sản xuất không hiệu quả do chi phí 
quá cao, do vậy các hộ nông dân tham gia HTX và chứng nhận nên thực 
hiện theo phương pháp Đảm bảo chất lượng có sự tham gia (PGS). Chứng 
nhận chất lượng có sự tham gia có nguồn gốc từ hệ thống chứng nhận hữu 
cơ PGS do IFOAM khởi xướng. Gần đây hệ thống này được nhân rộng, áp 
dụng cả cho sản xuất nông sản an toàn do các hộ nông dân quy mô nhỏ 
sản xuất. Hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS: Participatory Guarantee 
System) chứng thực cho người sản xuất theo nhóm, dựa trên sự tham gia 
tích cực của các bên liên quan gồm các tổ nhóm của người sản xuất, người 
tiêu dùng, công ty phân phối, cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng 
quan tâm khác tham gia chuỗi. Quá trình sản xuất và thu hoạch thường 
xuyên được giám sát, điều tra đảm bảo phát hiện, khắc phục những sai 
phạm nhỏ và loại bỏ lập tức các nhóm sản xuất, các sản phẩm mắc sai 
phạm nghiêm trọng.

Nhà nước thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức của người tiêu dùng 
và doanh nghiệp vào quản lý ATTP trong chuỗi giá trị theo phương pháp 
Chứng nhận có sự tham gia (PGS) nhằm giảm chi phí chứng nhận, kiểm 
soát. Xây dựng cơ chế để thúc đẩy và tạo điều kiện hiệu quả để phối hợp 
và trao đổi thông tin giữa các tác nhân theo chuỗi giá trị thực phẩm (Đào 
Thế Anh, Nguyễn Thị Hà, 2016). Hệ thống chứng nhận chất lượng PGS và 
Chứng nhận bởi bên thứ ba không thay thế nhau mà mang tính bổ sung 
cho nhau, khi mà hệ thống chứng nhận PGS đóng vai trò hệ thống chứng 
nhận nội bộ trong HTX.
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Các nghiên cứu trên thế giới về thể chế quản lý chuỗi giá trị nông 
sản và các nghiên cứu cơ sở lý luận trong kiểm soát ATTP đã chỉ ra rằng 
sự ứng xử của các tác nhân trong chuỗi nhằm đảm bảo ATTP được điều 
chỉnh bởi 3 thể chế là: thể chế nhà nước (tác nhân tham gia là nhà nước), 
thể chế thị trường (tác nhân tham gia là tư nhân) và thể chế tổ chức xã hội 
dân sự (tác nhân tham gia là gia đình và cộng đồng). Các thể chế này trái 
ngược nhau về kiểu lợi ích và kiểu hợp tác, tuy nhiên có tác dụng bổ sung 
để bù đắp các khiếm khuyết cho nhau để hình thành một hệ thống quản lý 
hoàn thiện. Trong nền kinh tế thị trường, vai trò của nhà nước, thị trường 
và tổ chức dân sự luôn được điều chỉnh chứ không cố định để tạo ra một 
hệ thống thể chế có chi phí thấp và đảm bảo mục tiêu quản lý. Nhà nước 
quản lý bằng chính sách, điều tiết và cưỡng chế; thị trường truyền tín hiệu 
giá để điều chỉnh lợi ích; tổ chức dân sự dựa vào thỏa thuận trên cơ sở mặc 
cả, hợp tác và thuyết phục. Nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, 
nhà nước có vai trò quan trọng trong việc quyết định đến sự hình thành 
và tồn tại của các sản phẩm nông sản an toàn thông qua xây dựng các văn 
bản pháp quy quy định về các chuẩn mực của ATTP; thiết lập và vận hành 
hệ thống thực thi pháp lý.

Vai trò của thể chế thị trường (được thực hiện bởi cá nhân, đơn vị tuân 
thủ) và vai trò của thể chế tổ chức dân sự (được thực hiện bởi người tiêu 
dùng và hội bảo vệ người tiêu dùng) đối với ATTP là (1) hỗ trợ thể chế 
quản lý nhà nước trong việc phát hiện và loại bỏ những người sản xuất 
và tác nhân lưu thông, chế biến sở hữu sản phẩm không đảm bảo ATTP.  
(2) gây sức ép lên thể chế quản lý nhà nước thực hiện đầy đủ vai trò và từng 
bước hoàn thiện các chuẩn mực về ATTP và hệ thống giám sát kiểm tra. 
Song có thể thấy rằng, thể chế nhà nước hay thể chế thị trường chỉ là phần 
mềm trong việc duy trì ATTP, thực tế phát triển xã hội chỉ ra rằng, phần 
mềm có thể hoạt động tốt trong điều kiện này nhưng lại không hoạt động 
tốt trong điều kiện khác (Đào Thế Anh, 2013).

Tóm lại, để có thể kiểm soát được ATTP hiệu quả trong chuỗi NSTP 
cần có hai nhóm giải pháp chính là: thể chế và chính nhà nước và thể chế 
quản lý nội bộ chuỗi (bao gồm thị trường và xã hội dân sự) được phối hợp 
chặt chẽ. Một chuỗi giá trị có thể áp dụng kiểm soát ATTP có hiệu quả 
phải là một chuỗi có tính cạnh tranh cao, ATTP được tích hợp như là một 
yếu tố chất lượng quan trọng trong chuỗi giá trị NSTP.
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Sơ đồ 1.1 Đề xuất mô hình tổng quát về thể chế quản lý chuỗi nông sản thực phẩm an toàn cho Việt Nam
(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài, 2019)



58 ©2020. Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam

Tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước, chúng tôi đã xây dựng 
mô hình tổng quát về quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn phù hợp với điều 
kiện Việt Nam (xem Sơ đồ 1.1).

1.1.4. Nội dung phát triển bền vững của mô hình thể chế quản 
lý chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn

1.1.4.1. Tính bền vững của mô hình quản lý chuỗi 
giá trị nông sản thực phẩm an toàn

Phát triển bền vững chuỗi giá trị thực phẩm an toàn được cho là một cách 
tiếp cận cụ thể để phân tích hiện trạng tồn tại trong chuỗi giá trị thực 
phẩm, nhằm đưa ra các chiến lược hỗ trợ phát triển và đánh giá các tác 
động phát triển. Tiếp cận này không đơn giản là tìm ra các danh sách dài 
về các cản trở phổ biến thường được xảy ra trong chuỗi mà là tiếp đến đề 
xuất được các hướng giải quyết cho từng cản trở một trong chuỗi. Hơn thế, 
tiếp cận còn bao gồm việc phát triển tầm nhìn cho từng tác nhân trong 
chuỗi giá trị, xác định và ưu tiên những cản trở khái quát và liên quan nhất 
đến chuỗi, đề xuất các chiến lược nâng cấp tổng hợp, kế hoạch phát triển 
cụ thể mà tạo ra sự phối hợp tổng lực và có hiệu quả thực tiễn trong việc 
cải thiện tầm nhìn của các tác nhân trong chuỗi.

Nhằm xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến sự bền vững của chuỗi 
giá trị thực phẩm, tiến hành phân tích chuỗi giá trị một cách khái quát 
theo từng bước, từ đó đánh giá hiệu quả của chuỗi giá trị trước và sau khi 
cải tiến dựa trên các khái niệm của nhiều khía cạnh khác nhau của giá trị 
gia tăng và tính bền vững. Mặc dù mỗi một chuỗi giá trị có tính đặc thù 
nhất định, với những đặc điểm cụ thể và yêu cầu các chiến lược nâng cấp 
rõ ràng đến từng đặc điểm đó, 10 quy tắc tác động qua lại một cách chặt 
chẽ lên tất cả các mặt của chuỗi giá trị được thể hiện ở Sơ đồ 1.2.

Giai đoạn 1, đánh giá hiệu quả hoạt động chuỗi: Trong giai đoạn này 
tiến hành đánh giá kết quả đạt được của chuỗi về mặt kinh tế, xã hội và 
môi trường, kết quả đó có thực sự tạo ra một cái nhìn ban đầu có liên quan 
đến những gì nó có thể tạo ra trong tương lai (nguyên tắc 1, 2 và 3). Phát 
triển chuỗi thực phẩm bền vững nỗ lực hướng đến các chuỗi giá trị mà 
khoảng cách về hiệu quả giữa thực tế và tiềm năng là lớn nhất.

Giai đoạn 2, hiểu rõ về hoạt động của chuỗi: Đây là việc xác định các 
điểm chính điều khiển hoạt động (hoặc là các vấn đề cốt lõi của việc kém 
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hiệu quả) bằng việc xem xét kỹ lưỡng ba khía cạnh chính: Các tác nhân 
trong chuỗi và các hoạt động của họ được kết nối với nhau như thế nào và 
các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường của họ (nguyên tắc 4); điều gì tác 
động đến các hành vi của các tác nhân trong các hoạt động kinh doanh 
(nguyên tắc 5); và làm thế nào giá trị được xác định khi tiếp cận thị trường 
cuối cùng (nguyên tắc 6).

Giai đoạn 3, cải thiện hoạt động chuỗi: Giai đoan này diễn ra một loạt 
các hành động liên quan mật thiết đến nhau: phát triển, dựa trên kết quả 
phân tích được tiến hành ở giai đoạn 2, cụ thể và hiện thực hóa các chiến 
lược và kết nối các chiến lược quan trọng trong phát triển chuỗi đã được 
các tác nhân đồng thuận (nguyên tắc 7); lựa chọn các tác động nâng cấp và 
đa dạng các đối tác mà có thể hỗ trợ chiến lược và có thể cụ thể quy mô tác 
động cuối cùng (nguyên tắc 8, 9 và 10). Chu trình trên được lặp lại bắt đầu 
với việc đánh giá các nỗ lực tác động đến việc cải thiện hoạt động.

Sơ đồ 1.2. Nguyên tắc phát triển bền vững chuỗi thực phẩm an toàn
(Nguồn: FAO, 2014)

Giai đoạn 2: Am hiểu hoạt độngGiai đoạn 1: Đánh giá hiệu quả hoạt động

Giai đoạn 3: Cải tiến hoạt động
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1.1.4.2. Mô hình quản lý chuỗi giá trị nông sản thực 
phẩm an toàn theo các nguyên tắc bền vững

i) Bền vững về kinh tế: Là khả năng cạnh tranh, tính khả thi về mặt 
thương mại, khả năng tăng trưởng của mô hình chuỗi giá trị NSTP an 
toàn. Lợi ích và thu nhập tốt hơn (hoặc ít nhất là không giảm) đối với từng 
tác nhân trong chuỗi sẽ tạo ra sự bền vững lâu dài. Khi tất cả các tác nhân 
ở các khâu của chuỗi đều có lợi và công bằng thì mô hình chuỗi giá trị sẽ 
bền vững lâu dài.

ii) Bền vững về mặt xã hội: Là sự đáp ứng các chuẩn mực về thể chế 
và tổ chức xã hội, việc nâng cấp chuỗi theo hướng tạo ra giá trị gia tăng 
(tăng lợi nhuận và cụ thể là tăng thu nhập) cho số lượng lớn tác nhân trong 
chuỗi, nhất là các hộ nghèo theo tỷ lệ giá trị gia tăng được tạo ra sẽ mang 
lại lợi ích xã hội. Điều đó nói lên rằng, tất cả các tác nhân (nông dân, nhà 
sơ chế, người chế biến, người tiêu thụ, người tiêu dùng) đều có được giá 

Sơ đồ 1.3. Các khía cạnh bền vững trong phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm 
an toàn
(Nguồn: FAO, 2014)

Phát triển xanh
Phát triển 
đồng bộ

Tiến bộ 
kinh tế - 
xã hội
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trị gia tăng thì khi đó tính bền vững về xã hội của chuỗi giá trị NSTP an 
toàn đạt được.

iii) Bền vững về mặt môi trường: Việc nâng cấp mô hình chuỗi giá trị 
NSTP an toàn tạo ra giá trị gia tăng cao hơn mà không làm cạn kiệt tài 
nguyên thiên nhiên (nguồn nước, đất, không khí, thực vật, động vật) thì 
chuỗi NSTP đó được xem là bền vững về môi trường. Ngược lại, nếu làm 
suy thoái hoặc cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm đất đai, nguồn nước, không 
khí thì chuỗi giá trị NSTP an toàn đó không bền vững về môi trường 
(FSVCD).

Mặc dù có 3 khía cạnh về mặt bền vững được đề cập riêng rẽ nhằm 
thấy rõ được các mặt, tuy nhiên trong thực tế, chúng đan xen vào nhau 
và trong một số trường hợp cần xem xét cụ thể cho từng khía cạnh. Ví 
dụ, các tiêu chuẩn của thị trường phát triển thường được đánh giá thông 
qua 3 mặt: kinh tế, xã hội và môi trường; trừ khi có cả 3 khía cạnh trên 
(đề cập cụ thể trong tiêu chuẩn) đã được xác định ngay từ khi bắt đầu, các 
tác nhân trong chuỗi có thể thậm chí không đủ khả năng tham gia vào 
thị trường.

Trong thực tế, một số công nghệ xanh (như bảo tồn nông nghiệp), có 
thể có lợi nhuận cao hơn các công nghệ kém thân thiện với môi trường, 
trong khi một số khác có thể giảm lợi nhuận (ví dụ, họ sử dụng các nguồn 
năng lượng thay thế). Thêm vào đó, cải thiện sự bền vững về mặt xã hội và 
môi trường đang trở thành mục tiêu chiến lược cho các công ty NSTP bởi 
vì nó đã có các thị trường xác định (tiêu chuẩn hoàn thiện) và tăng khả 
năng cạnh tranh (sự khác biệt trên thị trường). Có thể thấy, tăng tính bền 
vững về mặt xã hội và môi trường có thể dẫn đến cách thức mới để tăng 
giá trị tạo ra trong chuỗi giá trị.

 ■ Nguyên tắc 1: Bền vững về kinh tế
Bền vững về kinh tế tập trung vào nâng cao giá trị gia tăng tạo ra trong 

toàn bộ chuỗi NSTP an toàn giá trị. Giá trị gia tăng này (thêm lợi nhuận, 
thu nhập và thặng dư tiêu dùng) phải được thể hiện rõ trong từng tổ chức 
thành phần của chuỗi khi mở rộng chuỗi. Một khả năng khác là để các tổ 
chức xã hội và các tổ chức cộng đồng tham gia như các tác nhân và cung 
cấp dịch vụ trong một hoạt động mở rộng chuỗi giá trị. Thể hiện vai trò 
xã hội của họ, các tổ chức này có thể tiến hành nâng cấp trong chuỗi giá 
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trị mà không quan tâm đến phần giá trị tăng thêm. Đây cũng được xem là 
bền vững nếu như chính phủ có sẵn nguồn quỹ dồi dào, lý do là vì mọi quá 
trình nâng cấp mà phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính từ cộng đồng rõ ràng 
sẽ không bền vững và có thể thậm chí mang lại những tác động tiêu cực, 
như là giảm niềm tin của các tác nhân vào cơ hội để phát triển.

Các tác nhân trong chuỗi giá trị chia sẻ giá trị gia tăng theo 4 cách sau: 
i) Tăng lợi nhuận của các hãng, hoặc rộng hơn là thu nhập cho chủ sở hữu 
tài sản, bao gồm thu nhập từ tiết kiệm và cho thuê đất; ii) Tăng lương cho 
công nhân thông qua việc tăng năng suất làm việc; iii) Tăng đóng thuế 
cho chính phủ; iv) Tăng giá trị tiền cho người tiêu dùng thực phẩm. Năm 
phạm trù về giá trị gia tăng, tức là có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực 
đến môi trường (bên ngoài), liên quan mật thiết đến khía cạnh xã hội và 
môi trường nhưng cũng có giá trị về khía cạnh kinh tế, ví dụ thu nhập ảnh 
hưởng đến các hộ hoặc cá nhân bên ngoài chuỗi giá trị.

Phát triển bền vững chuỗi giá trị NSTP là một khái niệm nhiều mặt. 
Thông thường giá trị gia tăng không đi một chiều để đến một giá trị cân 
bằng ở mức độ cao hơn, nhưng thay vào đó luôn ở tư thế vận động hoặc 
đẩy nhanh quá trình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu. Tăng thu nhập, 
tăng chất lượng sản phẩm và giảm giá năng lượng là cần thiết để sản xuất 
thực phẩm. Sự bền vững vì thế mà phải được tiếp cận một cách năng động, 
có nghĩa là không chỉ phạm trù về chuỗi giá trị nào cho hôm nay hoặc 
chương trình hỗ trợ nào mà cần các phạm trù về năng lực để thích ứng và 
phát triển.

Tăng lợi nhuận, bằng việc tái đầu tư cẩn thận, tạo ra vòng phản hồi 
tích cực mà nó chính là tâm của bền vững về mặt kinh tế. Nếu như lợi 
nhuận từ việc đầu tư của các công ty nước ngoài phần lớn được chuyển về 
đầu tư trong nội bội công ty thay cho tái đầu tư ở nước sở tại thì vòng tăng 
trưởng sẽ quay với tốc độ chậm hơn rất nhiều. Mặt khác, hạn chế trong sử 
dụng lợi nhuận trong việc tái đầu tư có thể tạo ra việc làm ở một nơi nào 
đó, đó là lý do tại sao các chính sách hỗ trợ đầu tư thường có những hạn 
chế nhất định. Đó là tác động cân bằng.

Không có lợi thế cạnh tranh nào trong kinh doanh là bền vững khi 
một lợi thế cạnh trạnh đơn thuần tạo ra cánh cửa cơ hội để phát triển cơ 
hội tiếp theo. Sự thích ứng đối với sự thay đổi nhanh của môi trường kinh 
doanh là mấu chốt của lợi thế cạnh tranh.
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Ở mức độ công ty, tăng trưởng về kinh tế có thể mô phỏng bằng các 
kết quả của vòng phản hồi tích cực từ vận hành (giá trị khách hàng tạo ra) 
đến cấu trúc vận hành (ví dụ: một hợp đồng) đến lợi nhuận (và các lợi ích 
khác) để nâng cấp (lợi nhuận tái đầu tư) và trở lại hoạt động. Các doanh 
nghiệp nông nghiệp lớn và nhỏ ở các nước đang phát triển, bao gồm các 
hội nông dân kinh doanh, thường không thực hiện các ghi chép và mức 
độ hiểu biết về tài chính thấp. Phần lớn những doanh nghiệp nông nghiệp 
nhỏ chỉ có các ý tưởng mơ hồ về khả năng sinh lời. Điều này đã làm phức 
tạp thêm việc đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận và bền vững trong bất kỳ 
đầu tư nào nhằm tăng năng suất. Trong các chương trình phát triển chuỗi 
giá trị, đánh giá khả năng sinh lợi nhuận hoặc là bị bỏ qua hoặc là bị đánh 
giá sai, thông thường bằng cách xem lao động gia đình và đất với giá trị 
thấp hơn nhiều so với thị trường. Tuy nhiên, lợi nhuận là yếu tố cốt lõi. 
Đây là yếu tố cơ bản nhưng thường không được đánh giá đầy đủ cho phát 
triển kinh tế: tăng trưởng cần lợi nhuận.

 ■ Nguyên tắc 2: Bền vững về xã hội
Bền vững về mặt xã hội đề cập đến mặt cốt lõi mang tính tổng thể 

(inclusiveness). Mặc dù tính tổng thể đề cập đến tính bình đẳng trong tiếp 
cận tài nguyên và thị trường và có tiếng nói trong việc đưa ra quyết định, 
cuối cùng nó liên quan đến việc phân phối công bằng về giá trị gia tăng 
trong chuỗi để thực hiện đầu tư và giảm thiểu rủi ro. Vấn đề này không chỉ 
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Sơ đồ 1.4. Vòng phản hồi tích cực thúc đẩy tăng trưởng bền vững
Nguồn: D. Neven, 2009.



64 ©2020. Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam

mong muốn xã hội mà còn tăng cường quá trình tăng trưởng bằng việc tác 
động đến nhiều tác nhân. Việc loại trừ đa dạng các nhóm trong cộng đồng 
có thể dẫn đến sự bất ổn về mặt xã hội. Điều này làm xói mòn sự bền vững 
trong việc nâng cấp chuỗi giá trị. Kết hợp với 4 tác động về kinh tế được đề 
cập trong nguyên tắc 1 (lợi nhuận, thu nhập, việc làm, giá trị thực phẩm 
cho người tiêu dùng, thuế), 4 khía cạnh về mặt xã hội cần được quan sát là:

i) Khía cạnh đầu tiên là số lượng các hộ sản xuất nhỏ và các doanh 
nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ được hưởng lợi như thế nào từ các chiến 
lược nâng cấp chuỗi, ví dụ: lợi nhuận của họ tăng lên. Cần chú ý rằng, 
không phải tất cả các hộ sản xuất nhỏ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ có 
thể xử lý các đề xuất nâng cấp chuỗi, tuy nhiên số lượng tham gia càng 
nhiều càng tốt, bắt đầu với các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ. Việc tham gia cần được khuyến khích bằng việc hỗ trợ các chiến 
lược hoặc cải thiện môi trường chuỗi, từ đó quá trình chọn lọc sẽ tự xảy ra.

ii) Khía cạnh thứ hai là số lượng và chất lượng việc làm được tạo ra, bản 
chất là kết quả của chiến lược nâng cấp chuỗi. Việc làm không chỉ là lương 
của lao động trên nông trại được nâng lên mà còn cả việc làm ở các khâu 
khác trong chuỗi (nơi tạo ra nhiều giá trị gia tăng: xử lý sau thu hoạch, chế 
biến, hậu cần, …) và thậm chí tạo ra các việc làm trong các ngành phi nông 
nghiệp mà được hưởng lợi nhiều từ sự lan tỏa của việc tăng thu nhập (đó là 
hạ tầng địa phương, các doanh nghiệp bán lẻ nhỏ và dịch vụ khách hàng). 
Trong phát triển chuỗi giá trị, việc làm là con đường chính nhằm thoát khỏi 
nghèo đói cho các đô thị và đặc biệt là các vùng nông thôn nghèo (ví dụ các 
hộ nông dân tự cung, tự cấp và những người nghèo không có đất). Tạo ra 
nhiều việc làm và các việc làm chất lượng cao trong một khía cạnh nào đó 
có sự xung đột về mục tiêu. Ví dụ, một công việc làm toàn thời gian sẽ thay 
thế một vài công việc bán thời gian, trong khi một công việc với mức lương 
cao hơn (cần dựa trên năng suất lao động cao hơn) có thể thay thế một vài 
công việc trả lương thấp. Trong xu thế phát triển thông thường, số lượng 
công việc trong các hoạt động kinh tế cụ thể giảm xuống (ít nhất liên quan 
đến từng giai đoạn) trong khi đó chất lượng công việc được cải thiện.

iii) Khía cạnh thứ ba liên quan đến việc cải thiện chức năng trong 
chuỗi giá trị thực phẩm. Mang lại hiệu quả cao hơn và phân phối tốt hơn 
có thể mang đến lượng lớn thực phẩm giá thấp và trên cơ sở đáng tin cậy 
hơn cho người tiêu dùng thu nhập thấp, bao gồm cả rất nhiều hộ sản xuất 
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nhỏ, những người mà phải mua thực phẩm. Các nâng cấp trên làm giảm 
khả năng tăng giá đột biến của các loại thực phẩm chính–điều mà thường 
dẫn đến sự bất ổn về xã hội trước đây (ví dụ: khủng hoảng giá gạo 2009). 
Đối với phân khúc thị trường thu nhập cao, nâng cao tiêu chuẩn và đưa 
thêm giá trị thông qua việc chế biến có thể đa dạng chủng loại các loại thực 
phẩm tiện lợi hướng đến đối tượng trung lưu. Người tiêu dùng ở các mức 
thu nhập khác nhau được hưởng hợi ích từ các sản phẩm thực phẩm an 
toàn và giá trị dinh dưỡng cao. Vì thế, về mặt tiêu dùng, phát triển chuỗi 
giá trị thực phẩm có thể mang lại ý nghĩa quan trọng và lợi ích lớn.

iv) Khía cạnh thứ tư, không liên quan đến bản chất mà liên quan đến 
việc các khoản thuế thu nhập gia tăng có từ việc nâng cấp chuỗi giá trị 
được sử dụng cho các mục đích xã hội. Thu nhập có thể sử dụng để lập 
quỹ hoặc tài trợ cho các chương trình chuyển đổi để hỗ trợ các hộ gia đình 
không được hưởng lợi từ việc kinh doanh trong chuỗi thực phẩm hoặc các 
hộ bị mắc kẹt trong các công việc có lương thấp hoặc các công việc bán 
thời gian. Bằng việc tập trung vào việc nâng cao năng lực như giáo dục, 
tiếp cận vốn và thông tin, hỗ trợ việc tập hợp hoặc các mạng lưới cơ hội, 
rất nhiều các chương trình xã hội có thể hỗ trợ chuyển đổi để có thêm các 
cơ hội việc làm. Thêm vào đó, các khoản thuế thu nhập gia tăng có thể hỗ 
trợ xã hội nhằm bảo vệ an sinh xã hội.

Cả bốn khía cạnh trên không chỉ là số lượng các lợi ích mang tính tổng 
thể mà còn là sự phân bổ lợi ích theo từng đặc điểm, như theo giới tính, 
thu nhập, tuổi tác, nơi cư trú (nông thôn hoặc thành thị) và trình độ giáo 
dục. Càng thêm các nhóm thiệt thòi có thể được hưởng lợi, càng thêm sự 
chấp nhận về mặt xã hội và vì thế càng cho thấy kết quả về mặt bền vững 
xã hội. Việc đánh giá tác động thực một cách tổng thể cũng là một vấn đề 
quan trọng, chẳng hạn, nếu một bộ phận nông dân hoặc doanh nghiệp 
nông nghiệp vừa và nhỏ hưởng lợi từ một chương trình hay một chính 
sách cụ thể nào đó. Điều đó có thể mang lại chi phí cho các tác nhân khác 
trong chuỗi giá trị (công nhân, nông dân, các doanh nhân, và người tiêu 
dùng). Chi phí này là khó có thể tránh trong điều kiện phát triển.

 ■ Nguyên tắc 3: Bền vững về môi trường
Chuỗi giá trị thực phẩm phụ thuộc rất lớn và ảnh hưởng đến môi 

trường tự nhiên, đặc biệt ở giai đoạn sản xuất nông nghiệp. Sự phụ thuộc 
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này càng được thấy rõ bởi sự tăng lên của biến đổi khí hậu và cạn kiệt về 
nguồn tài nguyên thiên nhiên. Sự phân biệt cần được chỉ ra giữa điểm phụ 
thuộc vào môi trường và điểm đe dọa đến sự tồn tại của chuỗi giá trị và 
vì thế cần được thực hiện ngay lập tức (chẳng hạn, đánh bắt quá mức dẫn 
đến suy kiệt nhanh chóng trữ lượng cá, hoặc sử dụng các chất hóa học 
cấm dẫn đến bị thị trường đào thải) và sự tác động môi trường không gây 
ra sự đe dọa ngay lập tức đến sự tồn tại của chuỗi nhưng sự tác động này 
cần phải được giải quyết dần theo thời gian (ví dụ: giảm phát thải cacbon 
dưới tiêu chuẩn quy định). Giảm các nguy cơ phụ thuộc và hạn chế tối đa 
việc tác động đến môi trường đòi hỏi sự kiểm soát vận hành chặt chẽ hơn 
trong toàn bộ chuỗi. Điều này có thể đạt được bằng cách áp dụng các thực 
hành cải tiến (như nông nghiệp bảo tồn) và thông qua nhiều cách nâng 
cấp khác nhau (như hệ thống tưới, nhà kính, hợp đồng nông nghiệp và hạ 
tầng cộng đồng).

Các thành phần tư nhân và khu vực công cần tăng cường theo dõi các 
hoạt động của họ tác động đến môi trường thế nào và chứng minh được 
sự cải tiến trong hoạt động này. Sự theo dõi này là quan trọng đến sự phát 
triển và tăng cường theo dõi chi tiết các tiêu chuẩn môi trường. Tăng 
cường triển khai và theo dõi chi tiết các chỉ số về tiêu chuẩn môi trường 
cần được đẩy mạnh. Do đó, cần cụ thể hóa các chỉ số phát triển này, trong 
từng lĩnh vực cụ thể, có thể lượng hóa và giá trị hóa. Đối với tác động về 
môi trường của chuỗi giá trị hoặc của một tác nhân cụ thể nào đó trong 
chuỗi giá trị thì cần xác định cụ thể hóa hơn. Điều này sẽ giúp tăng tính 
ứng dụng và tính khả thi trong sản xuất xanh do được xem là phần chi phí 
sản xuất, đồng thời có thể tạo thêm giá trị và tăng khả năng cạnh tranh 
của sản phẩm.

1.1.5. Về chính sách phát triển bền vững chuỗi giá trị nông sản 
thực phẩm an toàn

Chuỗi giá trị được hình thành do các quan hệ liên kết của các tác nhân sản 
xuất kinh doanh dọc theo chuỗi của một sản phẩm, mang tính tự nguyện. 
Chiến lược quản lý ATTP từ trang trại đến bàn ăn là chiến lược chung 
được nhiều nước trên thế giới chấp nhận. Vai trò của nhà nước là tạo ra 
khung thể chế và chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho chuỗi giá trị phát 
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triển một cách bền vững. Bên cạnh đó chuỗi giá trị NSTP an toàn còn chịu 
sự tác động của các khung thể chế và chính sách về quản lý ATTP.

Trong điều kiện các rủi ro lớn như đại dịch COVID19 xảy ra đầu năm 
2020, EU và các nước đã xem xét lại chiến lược và chính sách phát triển bền 
vững các chuỗi giá trị thực phẩm an toàn “Từ trang trại đến bàn ăn”. Theo 
EU, chuỗi giá trị NSTP an toàn bền vững đòi hỏi các cấu phần của chuỗi 
phải đạt tính bền vững: (1) Sản xuất thực phẩm bền vững, (2) Chế biến 
và phân phối thực phẩm bền vững, (3) Tiêu dùng thực phẩm bền vững và  
(4) Giảm thiểu thất thoát và lãng phí thực phẩm (EU, 2020). Các thay đổi 
về chính sách này nhằm đạt được một Hệ thống thực phẩm bền vững.

Hệ thống các chính sách về môi trường hoạt động của chuỗi giá trị và 
về ATTP có thể tích hợp trong một khung thể chế chính sách chung, bao 
gồm 3 nhóm chính sách chính:

 ■ Nhóm thứ nhất gồm các chính sách mang tính “Định hướng” cho sự 
phát triển bền vững của chuỗi NSTP an toàn, bao gồm:

• Chiến lược phát triển sản phẩm quốc gia, sản phẩm vùng, sản 
phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của các 
địa phương; sản phẩm được bảo hộ Chỉ dẫn địa lý về các vùng sản 
xuất hàng hóa tập trung,

• Kế hoạch phát triển các DN chế biến, các cụm chế biến NSTP,
• Kế hoạch phát triển các hệ thống phân phối hiện đại (siêu thị, chợ 

bán buôn hiện đại),
• Chính sách và hiệp định thương mại quốc tế,
• Nghiên cứu dự báo thị trường.

 ■ Nhóm thứ hai gồm các chính sách “Tạo động lực” cho các tác nhân 
trong chuỗi cùng tham gia phát triển chuỗi NSTP an toàn, bao gồm:

• Chính sách thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi 
như HTX, THT, liên kết để phát triển bền vững chuỗi NSTP mà 
họ tham gia,

• Chính sách tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ, ưu đãi về 
đất đai, thuế, đầu tư, tín dụng cho các tác nhân,

• Chính sách thúc đẩy các dịch vụ chuỗi như nghiên cứu phát triển 
KHCN, dịch vụ logistic, dịch vụ chứng nhận chất lượng, tiếp cận 
thị trường và quảng bá sản phẩm, dán nhãn và bao bì thực phẩm, 
bảo hộ sở hữu trí tuệ.
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 ■ Nhóm thứ ba gồm các chính sách “Phòng chống rủi ro và giảm thiểu 
thiệt hại” cho các tác nhân trong quá trình phát triển chuỗi NSTP an toàn, 
bao gồm:

• Chính sách bảo hiểm sản xuất nông nghiệp,
• Chính sách về phòng chống thiên tai, dịch bệnh và chính sách bảo 

vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu,
• Chính sách quản lý rủi ro về ATTP, bao gồm các điều kiện, tiêu 

chuẩn về ATTP, các chính sách quản lý rủi ro ATTP, chứng 
nhận ATTP, truy xuất nguồn gốc, truyền thông ATTP đến người 
tiêu dùng,

Hệ thống các chính sách này có ý nghĩa tạo đảm bảo cho sự phát triển 
bền vững của chuỗi giá trị.

Xu hướng toàn cầu hóa về các chuỗi cung ứng thực phẩm ngày càng 
phát triển cho thấy, cách tiếp cận thể chế về quản lý ATTP cũ không 
còn phù hợp với yêu cầu quản lý các vấn đề ATTP mới trong thế kỷ 20 
(Hoffman, 2014). Theo Gereffi G. (2009), khi nghiên cứu về tiếp cận chuỗi 
giá trị toàn cầu nhằm kiểm soát ATTP và các tiêu chuẩn chất lượng đã chỉ 
ra rằng: Quá trình toàn cầu hóa các chuỗi cung ứng thực phẩm ngày càng 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát ATTP theo chuỗi. Quá 
trình điều phối trong chuỗi cũng được tác giả nhấn mạnh khi mà các hãng 
chế biến lớn ngày càng chiếm ưu thế trong các chuỗi cung ứng toàn cầu và 
đang sử dụng sức mua của mình để áp đặt các yêu cầu về điều kiện ATTP 
hay các tiêu chuẩn khác. Tác giả đã chỉ ra rằng, khi những đòi hỏi ngày 
càng tăng lên thì những người nông dân sản xuất nhỏ không có khả năng 
đáp ứng và dần bị loại ra khỏi chuỗi giá trị.

Mặt khác, tác giả cũng chỉ ra mối quan hệ giữa chuỗi cung ứng thực 
phẩm toàn cầu và chuỗi cung ứng thực phẩm địa phương, song mối quan 
hệ này hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của các chuỗi cung ứng địa 
phương trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và trở thành các 
nhà cung ứng. Như vậy, việc củng cố thể chế quản lý chuỗi cung ứng thực 
phẩm tại các quốc gia là vấn đề quan trọng trong quá trình thương mại 
hóa toàn cầu ngày càng gia tăng. Gereffi cũng nhấn mạnh sự chuyển đổi 
giữa vấn đề ATTP và các tiêu chuẩn chất lượng: khi các chuỗi nông sản 
và thực phẩm đang ngày càng công nghiệp hóa và toàn cầu hóa thì bản 
chất của ATTP đã có sự thay đổi so với bản chất ban đầu của nó. Khi sản 
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xuất nông nghiệp công nghiệp năng suất sẽ được tăng lên, đồng thời có 
nhiều sản phẩm mới ra đời, song kèm với nó là các nguy cơ mất an toàn 
mới sẽ xuất hiện. Khi chuỗi giá trị kéo dài và nhiều nhánh, sản phẩm đến 
tay người tiêu dùng phải trải qua nhiều công đoạn hơn với nhiều tác nhân 
tham gia, nên việc quản lý mối nguy trong toàn bộ chuỗi càng trở nên 
khó khăn.

Nội dung chính sách chính mà đề tài ưu tiên tập trung nghiên cứu là 
các chính sách thuộc nhóm Phòng ngừa rủi ro về quản lý ATTP trong mô 
hình quản lý ATTP theo chuỗi giá trị. Để đáp ứng nhu cầu tăng dần về 
chất lượng thực phẩm của người tiêu dùng trên thế giới, ATTP trong chuỗi 
quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm, đòi hỏi xây dựng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm. Lợi ích của hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm 
mang lại rất lớn: giúp cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin về 
sản phẩm được họ mua, giúp nhà sản xuất có thể truy xuất quá trình sản 
xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng. Ngoài 
ra, hệ thống truy xuất nguồn gốc còn là một công cụ giúp các nhà quản lý 
thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm và bảo vệ người tiêu dùng. Nhận 
thấy được tầm quan trọng đối với vấn đề rủi ro an toàn và chất lượng sản 
phẩm thực phẩm, các quốc gia ngày càng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc 
sản phẩm thực phẩm bằng cách tăng cường các chính sách, luật pháp và 
tiêu chuẩn về ATTP, quản lý chất lượng ngành công nghiệp thực phẩm. Hệ 
thống truy xuất nguồn gốc được biết tới như một công cụ của các cơ quan 
quản lý kiểm soát yêu cầu chất lượng ATTP. Truy xuất nguồn gốc còn là 
một hệ thống giám sát chất lượng an toàn và hiệu quả, với mục đích cải 
thiện sự an toàn trong chuỗi thức ăn cũng như củng cố niềm tin của người 
tiêu dùng (Kher và cs, 2020) và đây cũng là kênh thông tin kết nối người 
sản xuất và người tiêu dùng (Regattieri et al�, 2007).

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành các tiêu chuẩn liên 
quan đến truy xuất nguồn gốc như: ISO 22005:2007 “Truy xuất nguồn gốc 
đối với chuỗi thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Nguyên tắc chung và yêu 
cầu cơ bản để thiết kế và triển khai hệ thống”; ISO 19381-3 “Yêu cầu đối 
với Truy xuất nguồn gốc”.

Tổ chức mã số mã vạch quốc tế (GS1) đã ban hành tiêu chuẩn truy 
xuất nguồn gốc GS1 quy định các loại mã số phân định của GS1 sử dụng 
trong truy xuất nguồn gốc; GS1 cũng xây dựng mô hình đánh giá chứng 



70 ©2020. Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam

nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc phù hợp tiêu chuẩn truy xuất nguồn 
gốc của GS1.

Bên cạnh các lợi ích mang lại từ hệ thống truy xuất nguồn gốc chuỗi 
cung ứng nói chung và hệ thống truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng thực 
phẩm nói riêng, một trong những thách thức lớn nhất của truy xuất nguồn 
gốc chuỗi cung ứng thực phẩm đó là trao đổi thông tin giữa các công ty 
với nhau. Theo nghiên cứu của Bechiniet, Cimino, Lazzerini, Marcelloni, 
và Tomasi (2005), kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ một vài điểm kết nối 
trong cả chuỗi cung ứng có khả năng truy xuất nguồn gốc trong nội bộ 
chuỗi cung ứng sẽ gây ra những khó khăn và không chắc chắn trong đảm 
bảo sự an toàn thông tin của cả chuỗi cung ứng. Sự đa dạng hóa của các 
hệ thống truy xuất khác nhau giữa các doanh nghiệp đã gây ra nhiều khó 
khăn trong kết nối và tương thích các hệ thống. Bên cạnh khó khăn trong 
trao đổi thông tin và tích hợp thông tin thì cách tiếp cận của người xây 
dựng hệ thống, trình độ học vấn hay nhận thức của khách hàng về truy 
xuất nguồn gốc cũng cần phải thay đổi. Thêm vào đó, cần có những động 
lực thúc đẩy các doanh nghiệp, vì đây là yếu tố rất quan trọng trong việc 
tạo ra các điều kiện thuận lợi cho truy xuất nguồn gốc (Donnelly, Karlsen, 
& Dreyer, 2011).

Xu thế toàn cầu hóa lương thực đòi hỏi các quốc gia cần có những 
thái độ nhất định đối với an toàn và chất lượng thực phẩm. Bên cạnh đó, 
nhu cầu thông tin về chuỗi cung ứng sẽ ngày càng gia tăng và sẽ trở thành 
yêu cầu bắt buộc đối với các hệ thống truy xuất nguồn gốc nói chung 
và đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nói riêng. Hệ thống 
truy xuất nguồn gốc sẽ “định nghĩa lại” chất lượng sản phẩm và các giao 
dịch thương mại trong tương lai. Đồng thời, nhu cầu của người tiêu dùng 
yêu cầu thông tin về sản phẩm được mua sẽ ngày càng nhiều hơn và các 
thông tin đó sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh trong ngành công nghiệp 
thực phẩm.

Như vậy, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc để quản lý chuỗi 
cung ứng nói chung và chuỗi cung ứng thực phẩm nói riêng là một tất 
yếu khách quan, phù hợp với thông lệ chung của thế giới và giúp quản lý 
hàng hóa lưu thông trên thị trường. Hơn nữa, xây dựng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc không những giúp cho doanh nghiệp, người tiêu dùng có cơ sở 
để đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm hàng hóa mà còn là công cụ 
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hữu hiệu cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quản lý sản phẩm 
hàng hóa trước và sau khi lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền lợi cho 
người tiêu dùng trước những rủi ro về sản phẩm hàng hóa. Đồng thời, việc 
xây dựng hệ thống chuẩn hóa, thống nhất hệ thống truy xuất chuỗi cung 
ứng thực phẩm trong một quốc gia sẽ tạo điều kiện cho sự đồng bộ thông 
tin, quản lý và dễ dàng truy xuất. Việc lựa chọn một hệ thống truy xuất 
nguồn gốc chuỗi cung ứng thực phẩm phù hợp theo các thông lệ quốc tế 
sẽ giúp cho sản phẩm hàng hóa dễ dàng lưu thông, tiết kiệm chi phí cho 
doanh nghiệp, cũng như hạn chế các rủi ro từ các khâu trong chuỗi cung 
ứng thực phẩm trong lưu thông hàng hóa giữa các quốc gia.

Tại Việt Nam, đứng trước bối cảnh thay đổi và yêu cầu của ngành sản 
xuất nói chung và ngành công nghiệp thực phẩm nói riêng, các chính sách 
về phát triển chuỗi cung ứng cũng được Nhà nước, các cơ quan như Bộ 
và các cơ quan liên quan quan tâm và hỗ trợ. Chính phủ đã giao các Bộ, 
ngành, địa phương, trong đó có Bộ Công Thương, xây dựng cơ chế, chính 
sách, cũng như các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển chuỗi cung 
ứng bền vững. Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng nhiều 
cơ chế cũng như thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt 
Nam tạo lập, tham gia và phát triển chuỗi cung ứng bền vững trong thời 
kỳ hội nhập. Như vậy, với việc các chính sách, chương trình hỗ trợ cho 
chuỗi cung ứng sản phẩm không những được các nhà khoa học quan tâm 
mà còn có sự quan tâm của Chính phủ, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và 
người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Chính phủ, các cơ quan như Bộ, ban ngành cũng đã 
ban hành nhiều luật, quy định đối với truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
hàng hóa nói chung và truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng nói riêng, 
như Luật ATTP (2010), Luật Thủy sản (2017), Luật Chăn nuôi (2018), Luật 
Trồng trọt (2018) và Nghị định 100 (2019) về Phê duyệt Đề án thử nghiệm 
truy xuất nguồn gốc nông sản… Hiện nay, có trên 20 văn bản, chính sách 
khác nhau liên quan tới truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra, các địa phương, 
các đơn vị cũng đã ban hành các quy định, triển khai các dự án liên quan 
tới truy xuất nguồn gốc nói chung và truy xuất nguồn gốc thực phẩm 
nói riêng. Như tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định 3340/QĐ-UBND 
ngày 6/11/2017 về phê duyệt dự án xây dựng mô hình quản lý, nhận diện 
và truy xuất nguồn gốc thịt heo trên địa bàn tỉnh An Giang. Hay UBND 
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tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở NN&PTNT làm đầu mối, phối hợp với công ty 
TE-FOOD tiến hành nghiên cứu, xác định các nhóm nông sản ưu tiên áp 
dụng truy xuất nguồn gốc nông sản bằng công nghệ blockchain. UBND 
tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ HTX xoài Mỹ Xương ứng dụng truy xuất nguồn 
gốc xoài với công nghệ blockchain, tạo ra giá trị gia tăng hơn 15% cho xoài. 
Trong đó, ưu tiên hàng đầu đối với các loại sản phẩm khoai tây, cà phê, 
sầu riêng… và một số sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu. UBND Thành 
phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch 02/KH-UBND về việc duy trì, phát triển 
hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc NSTP trên 
địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018–2020.

Nhìn chung, các văn bản, chính sách liên quan tới truy xuất nguồn 
gốc nói chung và truy xuất nguồn gốc thực phẩm đã được Chính phủ, Bộ, 
ban ngành, địa phương quan tâm, thông qua số lượng văn bản được ban 
hành. Việc ban hành nhiều các văn bản liên quan tới truy xuất nguồn gốc 
đã tạo vành đai bảo vệ ngành công nghiệp sản xuất trong nước, nhà cung 
cấp, người tiêu dùng và là công cụ hiệu quả giúp Nhà nước thực hiện các 
điều tiết của mình. Tuy nhiên, các hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện nay 
vẫn còn tương đối mới mẻ, các quy định về hệ thống truy xuất nguồn gốc 
cũng chưa được thống nhất, còn thiếu sự đồng bộ. Các đơn vị, các ngành 
lại có những quy định, yêu cầu, cách thức quản lý truy xuất nguồn gốc 
riêng, vì vậy để thực hiện quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc cũng phát 
sinh nhiều khó khăn.

Truy xuất nguồn gốc có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng, đời sống xã hội toàn 
dân nói chung. Trước những nhu cầu của khách hàng, yêu cầu của thị 
trường về vấn đề truy xuất nguồn gốc, một số doanh nghiệp trong nước 
đã chủ động triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc 
của doanh nghiệp để khẳng định tính minh bạch thông tin và chất lượng 
sản phẩm. Trong hệ thống truy xuất nguồn gốc, việc sử dụng tem truy 
xuất nguồn gốc trên các sản phẩm, hàng hóa ngày càng trở nên phổ biến, 
người tiêu dùng và các bên liên quan có thể truy xuất thông tin nhanh 
chóng, chính xác, qua đó nâng cao niềm tin của người tiêu dùng vào các 
sản phẩm có gắn tem truy xuất nguồn gốc. Việc cải thiện truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm được các chuyên gia đánh giá là một trong những giải pháp 
giúp tăng giá trị hàng nông sản trong nước.
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1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ MÔ HÌNH THỂ CHẾ QUẢN LÝ 
VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHUỖI 
NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN TOÀN

1.2.1. Xu hướng phát triển các mô hình thể chế quản lý và chính 
sách phát triển bền vững chuỗi nông sản thực phẩm an 
toàn trên thế giới

Nhằm tăng cường năng lực kiểm soát ATTP cho các quốc gia, năm 2003 
FAO/WHO đã hướng dẫn xây dựng thể chế quản lý ATTP ở các quốc gia. 
Trong đó, các thành phần của hệ thống kiểm soát thực phẩm quốc gia cần 
bao gồm: 1) Những quy định và luật thực phẩm; 2) Quản lý kiểm soát thực 
phẩm; 3) Dịch vụ giám sát; 4) Dịch vụ phân tích; 4) Thông tin, giáo dục, 
truyền thông và đào tạo. Ngoài ra hướng dẫn cũng nhấn mạnh vào nguyên 
tắc tiếp cận trong kiểm soát thực phẩm hiện đại theo chuỗi: 1) Tiếp cận từ 
trang trại đến bàn ăn: Để đạt được bảo vệ người tiêu dùng với hiệu quả cao 
nhất cần thiết phải đảm bảo chất lượng và độ an toàn từ sản xuất đến tiêu 
thụ. Bên cạnh vai trò của nhà nước, tất cả các chủ thể trong chuỗi: người 
sản xuất, chế biến, vận chuyển, bán lẻ và người tiêu dùng đều đóng vai trò 
trong đảm bảo chất lượng và ATTP; 2) Phân tích rủi ro, bao gồm đánh giá 
rủi ro, quản lý rủi ro và thông tin về rủi ro; 3) Sự minh bạch: Hệ thống 
kiểm soát thực phẩm cần cho phép tất cả các tác nhân trong ngành hàng 
đóng góp vào hoạt động kiểm soát thực phẩm. Điều này sẽ khuyến khích 
sự hợp tác từ tất cả các tác nhân và ban ngành có liên quan, tăng tỷ lệ tuân 
thủ; 4) Đánh giá ảnh hưởng của các quy định để điều chỉnh chính sách.

Tài liệu hướng dẫn của FAO cũng đưa ra những vấn đề chung của 
các nước đang phát triển trong ATTP như: 1) Thực phẩm được sản xuất 
bởi một số lượng lớn người sản xuất quy mô nhỏ. Quá trình lưu thông 
sản phẩm cũng được thực hiện bởi nhiều tác nhân trung gian. Đặc điểm 
chung của các tác nhân là hạn chế về cơ sở hạ tầng, phương tiện sản xuất 
và vận chuyển, kho chứa sản phẩm cũng như kiến thức về ATTP. Đối với 
ngành công nghiệp chế biến ngoài hạn chế về công nghệ, cơ sở hạ tầng còn 
phải đối mặt với nguồn nguyên liệu không ổn định và không đảm bảo;  
2) Thực phẩm đường phố đóng vai trò quan trọng tại các nước phát triển. 
20–25% tiêu dùng thực phẩm của các hộ gia đình không được thực hiện tại 
gia đình. Quá trình đô thị hóa nhanh đã tạo ra lực lượng lao động di cư từ 
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nông thôn ra thành phố (họ không có chỗ định cư ổn định và không sống 
chung với gia đình của họ). Chính vì vậy, việc loại bỏ và kiểm soát thực 
phẩm đường phố có nguy cơ không đảm bảo ATTP cao là rất khó thực 
hiện; 3) Nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng cho kiểm soát thực phẩm thiếu 
và không đồng bộ. Vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo ATTP nhằm 
bảo vệ sức khỏe của người dân là hết sự cần thiết, song các nghiên cứu về 
lý luận ở trên cũng đã chỉ ra việc phối hợp giữa cơ quan nhà nước và các 
tổ chức dân sự, doanh nghiệp là hết sức quan trọng đối với hiệu quả của 
quản lý ATTP. Quá trình thay đổi thể chế phụ thuộc cả vào năng lực của 
nhà nước và doanh nghiệp.

Ở Liên minh Châu Âu (EU), hệ thống quy định và tiêu chuẩn đối với 
sản phẩm của EU rất phức tạp và nghiêm ngặt, đặc biệt đối với thực phẩm 
như thịt, cá, hoa quả. Có thể nói hiện nay hệ thống tiêu chuẩn và quy định 
của EU so với nhiều nước trên thế giới là hoàn chỉnh hơn cả, điều này 
thể hiện trong thực tế là nhu cầu của người tiêu dùng ở EU về những sản 
phẩm sạch và an toàn rất cao.

Hệ thống quy định HACCP  (Hazard Analysis and Critical Control 
Point System), nghĩa là “Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm 
tới hạn” hay “Hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối 
nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm”. HACCP 
là sự tiếp cận có tính khoa học, hợp lý và hệ thống để nhận biết, xác định 
và kiểm soát mối nguy trong chế tạo, gia công, sản xuất, chuẩn bị và sử 
dụng thực phẩm nhằm bảo đảm thực phẩm là an toàn khi tiêu dùng. Ví 
dụ, việc áp dụng hệ thống HACCP trong dây chuyền thực phẩm sẽ bắt đầu 
từ nông trường và kết thúc bằng việc chuẩn bị thực phẩm riêng biệt hoặc 
ở khách sạn hoặc ở nhà.

Quy định HACCP được đặc biệt coi trọng đối với các nhà xuất khẩu ở 
các nước đang phát triển khi xuất khẩu vào thị trường EU, bởi nếu không 
thực hiện quy định HACCP sẽ không thể xuất được hàng của mình sang 
thị trường này. Chẳng hạn, trong ngành thủy sản các nhà sản xuất buộc 
phải tuân thủ Chỉ thị 91/492/EEC (quy định về việc phải thực hiện hệ thống 
HACCP) để được phép xuất khẩu thủy sản vào EU. Một viện kiểm tra được 
điều hành bởi Ủy ban châu Âu sẽ tiến hành thanh tra các công ty chế biến 
cá, chỉ khi qua được khâu kiểm tra này thì các công ty mới chính thức được 
công nhận và có tên trong “danh sách giới hạn” để được phép nhập khẩu.
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Về quản lý phụ gia thực phẩm, tại các nước EU, các phụ gia thực phẩm 
được phép sử dụng đều mang số hiệu nhận biết, trước số hiệu là chữ E. 
Các phụ gia thực phẩm phải được ghi nhận trong danh sách các thành tố 
trên bao bì bằng cách cho biết tên chất hay số hiệu E của nó. EU đã ban 
hành các chỉ thị quy định những yêu cầu đối với các chất tạo ngọt (Chỉ thị 
số 94/35/EC), phẩm màu (Chỉ thị số 94/36/EC) và các phụ gia thực phẩm 
khác để sử dụng cho thực phẩm. Hiện nay các nước thành viên EU đã và 
đang hợp nhất các chỉ thị với luật về thực phẩm của nước họ. Bên cạnh đó, 
EU cũng đưa ra nhiều luật khác để điều chỉnh về mức độ tối đa của thuốc 
trừ sâu không phân hủy, kim loại nặng, nhiễm độc vi sinh và chất phóng 
xạ trong thực phẩm.

Hệ thống đóng gói, ghi nhãn thực phẩm: Quy định về vật liệu đóng gói 
thực phẩm với mục đích giới thiệu các vật liệu bao gói thông minh có tính 
kích hoạt và khả năng tăng thời hạn sử dụng, dễ theo dõi chất lượng thực 
phẩm. Phần bổ sung của những quy định là các yêu cầu về khả năng truy 
nguyên, theo đó các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải được ghi 
nhận ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất và phân phối.

Vật liệu bao gói có tính kích hoạt có thể tương tác với thực phẩm để 
giảm lượng ôxy và tăng hương vị, cũng như khả năng bảo quản. Một số 
loại bao gói có thể hấp thụ khí gas hay độ ẩm sinh ra trong quá trình thực 
phẩm chín tự nhiên, do đó, làm giảm nguy cơ thực phẩm bị nhiễm độc và 
giữ cho hương vị của sản phẩm tồn tại lâu hơn. Các vật liệu bao gói thông 
minh còn có khả năng biến đổi màu sắc giúp người tiêu dùng nhận biết 
được sản phẩm còn tươi hay đã hỏng. Ngoài ra, các chỉ dẫn về độ tươi của 
sản phẩm cũng được gắn trong bao gói nhằm cung cấp trực tiếp thông tin 
về chất lượng vi sinh của thực phẩm. Quy định của EU không cho phép sử 
dụng các vật liệu bao gói có phản ứng với thực phẩm cho dù những thay 
đổi này là có lợi. EU cũng ban hành danh sách những vật liệu plastic có 
thể dùng làm bao bì.

Quy trình thực hành nông nghiệp tốt GAP  (Good Agricultural 
Practices): Đây là những nguyên tắc được thiết lập nhằm bảo đảm một 
môi trường sản xuất an toàn, sạch sẽ, thực phẩm phải bảo đảm không 
chứa các tác nhân gây bệnh như chất độc sinh học (vi khuẩn, nấm, virus, 
ký sinh trùng) và hóa chất (dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, 
hàm lượng nitrat), đồng thời sản phẩm phải bảo đảm an toàn từ ngoài 
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đồng đến khi sử dụng. GAP bao gồm việc sản xuất theo hướng lựa chọn 
địa điểm, sử dụng đất đai, phân bón, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hái, 
đóng gói, tồn trữ, vệ sinh đồng ruộng, vận chuyển sản phẩm… nhằm 
phát triển nông nghiệp bền vững với mục đích bảo đảm ATTP, an toàn 
cho người sản xuất, bảo vệ môi trường, truy nguyên được nguồn gốc sản 
phẩm. Trong tương lai gần, các nhà sản xuất và xuất khẩu hoa quả và rau 
tươi nếu muốn cung cấp cho các dây chuyền siêu thị ở châu Âu sẽ phải 
chứng minh rằng sản phẩm của họ được sản xuất theo quy trình GAP và 
nhiều quốc gia, khu vực sẽ xây dựng GAP của mình theo chuẩn mực quốc 
tế khi sản xuất rau quả tươi.

Quy định truy nguyên nguồn gốc: Trong những năm gần đây, do một 
số dịch bệnh bắt nguồn từ gia súc và gia cầm đã lây lan nhanh chóng 
trên quy mô toàn cầu nên Mỹ và châu Âu đã ban hành các luật về ATTP, 
trong đó có các quy định về việc các doanh nghiệp cung ứng hàng vào 
Mỹ và châu Âu phải thực hiện ghi và cung cấp dữ liệu sao cho có thể 
truy nguyên được nguồn gốc của sản phẩm khi có vấn đề về ATTP. Việc 
áp dụng công nghệ thông tin và phổ biến điện thoại thông minh làm cho 
việc áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử giảm giá thành và phổ biến 
rộng rãi.

Tổ chức quốc tế EAN.UCC (do Hội đồng mã thống nhất của Mỹ UCC 
hợp nhất với Hội mã số vật phẩm châu Âu EAN) đã phối hợp với Ủy ban 
tiêu chuẩn châu Âu và các tổ chức liên quan nghiên cứu và áp dụng, thống 
nhất một giải pháp công nghệ chung cho việc truy nguyên nguồn gốc thực 
phẩm trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đó là hệ thống tiêu chuẩn EAN.
UCC. Một trong nguyên tắc chung của truy nguyên thực phẩm là tất cả 
các bên tham gia chuỗi cung ứng đều áp dụng các tiêu chuẩn chung cho 
truy nguyên thực phẩm, từng ngành có thể quy định hoặc xây dựng tiêu 
chuẩn đặc thù áp dụng cho ngành đó. Ví dụ, tổ chức EAN.UCC đưa ra mã 
số GS1 là một dãy chữ số nguyên, trong đó có các nhóm số để chứng minh 
về xuất xứ hàng hóa với đầy đủ và tin cậy các thông tin: đây là sản phẩm gì? 
do công ty nào xuất? công ty đó thuộc quốc gia nào? Do cách đánh số như 
vậy, mỗi loại hàng hóa sẽ có dãy số duy nhất để nhận dạng đơn nhất trên 
toàn thế giới. Đây là một cấu trúc mã số tiêu chuẩn dùng để nhận dạng sản 
phẩm hàng hóa theo các quốc gia hoặc các vùng khác nhau, tương tự như 
mã số điện thoại để liên lạc quốc tế.
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Ở Mỹ, để phổ biến HACCP, thúc đẩy áp dụng quản lý rủi ro trong ngành 
thịt, các doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng HACCP tự nguyện và 
sau đó chuyển sang HACCP bắt buộc cho chuỗi thịt hay thủy sản do mức 
độ rủi ro cao về ATTP. Nội dung của tiếp cận quản lý ATTP và quản lý rủi 
ro dựa trên HACCP bao gồm các bước nguyên tắc chính (Helander, 2009): 
1) Phân tích các rủi ro theo chuỗi; 2) Xác định được các điểm chính yếu hay 
xảy ra mất ATTP để theo dõi; 3) Xác định các ngưỡng kiểm soát cho các 
điểm cần theo dõi; 4) Xây dựng hệ thống theo dõi kiểm soát; 5) Tiến hành 
các hoạt động điều chỉnh về điểm kiểm soát cho phù hợp; 6) Thực hành ghi 
chép, kiểm soát; 7) Kiểm tra sự vận hành hệ thống kiểm soát.

Nguyên tắc quản lý ATTP dựa vào việc phân tích và xác định các 
mối nguy nhằm tập trung kiểm soát cũng khẳng định rằng không thể 
có đủ nguồn lực để có thể giám sát toàn bộ các khâu trong chuỗi nếu 
không tiến hành xây dựng các quy trình sản xuất nhằm ngăn chặn mối 
nguy và tập trung kiểm soát ở các khâu trọng yếu. Các chính sách của 
nhà nước cần được tạo ra nhằm khuyến khích và bắt buộc các tác nhân 
trong chuỗi thực phẩm tiến hành áp dụng các biện pháp ngăn chặn các 
mối nguy về ATTP.

Truy xuất nguồn gốc là vấn đề được nhấn mạnh trong quản lý ATTP, 
do đó việc ứng dụng công nghệ tin học, hình ảnh được xem như là một 
giải pháp đắc lực trong kiểm soát ATTP theo chuỗi cung ứng/chuỗi giá trị. 
Mỹ là một trong những quốc gia đi đầu trong việc thay đổi các phương 
thức kiểm soát ATTP, được thể hiện ở bảng dưới đây.

Bảng 1.3. Các phương thức kiểm soát an toàn thực phẩm

Các phương thức đang phổ biến Các phương thức mới, hiện đại
Văn bản pháp lý của FDA, USDA Văn bản pháp lý của FDA, USDA
Tiêu chuẩn như HACCP Các tiến bộ trong khoa học thực phẩm
Các quy trình khử khuẩn, khử trùng Truy xuất nguồn gốc điện tử theo chuỗi
Thanh tra, kiểm soát chất lượng Quản lý rủi ro tiên tiến
Đóng gói sản phẩm Công nghệ kiểm soát tại biên giới như: công nghệ 

quét nguyên khối, viễn thám...
Thu hồi sản phẩm Các tiến bộ về y tế
Theo dõi các lô hàng bán ra
Nguồn: Gerrefi, 2009
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Trong quá trình toàn cầu hóa, lượng thực phẩm lưu thông tăng lên 
và các nguy cơ mất ATTP cũng tăng mạnh, làm cho kiểm soát ATTP trở 
thành mối quan tâm hàng đầu của các chính phủ bằng cách đưa ra các 
quy định bắt buộc. Bên cạnh đó, để thúc đẩy kinh doanh thì các doanh 
nghiệp trong chuỗi cũng chủ động xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng 
tự nguyện mang tính tư nhân nhằm chứng minh uy tín với người tiêu 
dùng. Các hệ thống kiểm soát, chứng nhận này trở thành một hệ thống 
phức tạp bao gồm các quy chuẩn nhà nước và tiêu chuẩn tư nhân. Trên 
thực tế, vận hành chuỗi thực phẩm rất khó để tách rời các hệ thống vì 
vậy xu hướng mới đây là các tiêu chuẩn thực phẩm tổng hợp ra đời. Các 
tiêu chuẩn này trước hết bao gồm các yếu tố về ATTP bắt buộc (như dư 
lượng thuốc sâu, hóa chất bổ sung...), ngoài ra còn bao gồm cả chất lượng 
thực phẩm và các tiêu chuẩn xã hội và môi trường (Henson và Reardon, 
2005). Với tính phức tạp của các quy chuẩn, tiêu chuẩn công tư như vậy 
người tiêu dùng rất khó có thể nhận biết được và tin tưởng để có thể 
quyết định mua hàng, vì vậy xu hướng cần đến sự chứng nhận của các 
công ty bên thứ ba được nhà nước ủy quyền ra đời và phát triển mạnh. 
Một ví dụ về các các yếu tố của tiêu chuẩn cho chuỗi thực phẩm được thể 
hiện trong bảng sau:

Để quản lý ATTP hội nhập với xu hướng toàn cầu hóa nhanh của 
chuỗi giá trị thực phẩm, Henson (2006) đã đề cập về hệ thống mô hình kết 
hợp công tư trong quản lý ATTP và quản lý chất lượng đối với các chuỗi 
giá trị toàn cầu.

Bảng 1.4. Các yếu tố của tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong chuỗi thực phẩm

ATTP Chất lượng sản phẩm Tiêu chuẩn môi trường, xã hội
• Dư lượng hóa chất
• Thực phẩm bổ sung
• Tiêu chuẩn vệ sinh
• HACCP
• Truy xuất nguồn gốc

• Phân loại
• Độ tươi
• Hỗn hợp sản phẩm
• Độ sạch
• Yêu cầu về dán nhãn 

mác
• Thành phần dinh 

dưỡng

• Yêu cầu tái chế
• Yêu cầu của hữu cơ
• Tiêu chuẩn lao động
• Tiêu chuẩn thương mại công bằng
• Trách nhiệm xã hội
• Phúc lợi của gia súc
• An toàn sinh học
• Áp dụng công nghệ chuyển gen

Nguồn: Gerrefi, 2009
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Ở cấp độ quốc gia, các tổ chức tư nhân cần áp dụng quy trình kiểm 
soát ATTP tại các nhà máy, khu vực sản xuất bằng hệ thống HACCP và 
các tiêu chuẩn tự nguyện, các quy trình và tiêu chuẩn tự nguyện được 
nhà nước cho phép áp dụng. Bên cạnh đó, nhà nước có các chương trình 
khuyến khích các tổ chức áp dụng tự nguyện nhằm nâng cao thương hiệu, 
uy tín của sản phẩm trên thị trường. Song nhà nước cũng xây dựng các 
quy chuẩn quốc gia bắt buộc các tổ chức, cá nhân trong chuỗi áp dụng. Sự 
kết hợp giữa quản lý nhà nước và các tác nhân sản xuất nhằm đảm bảo 
chuỗi giá trị thực phẩm trong nước và địa phương đáp ứng các yêu cầu 
về ATTP.

Tham gia thị trường quốc tế, các chuỗi giá trị thực phẩm cũng cần 
tuân thủ các quy chuẩn bắt buộc của các vùng nhập khẩu và của Tổ chức 
Thương mại Thế giới về ATTP. Để đáp ứng các yêu cầu đó, các tổ chức cá 

Bảng 1.5. Mô hình kết hợp công tư trong quản lý an toàn thực phẩm

Quản lý  
bắt buộc Quản lý tự nguyện

Tổ chức tư nhân

Tập đoàn Hãng tư nhân

Quốc 
gia

• Quy 
chuẩn 
quốc gia

• Chương trình tăng 
cường ATTP

• Hệ thống HACCP 
nâng cao

• SQF (Đến 2003)
• Chương trình hữu 

cơ quốc gia của Bộ 
Nông nghiệp Mỹ

• Hệ thống HACCP 
của tập đoàn Dutch

• Tiêu chuẩn quốc tế 
BRC cho chế biến

• Tiêu chuẩn thực 
phẩm bảo đảm

• Chương trình quản 
lý chất lượng thịt 
lợn của Mỹ

• Lựa chọn của thiên 
nhiên (nhãn hàng 
Tesco, Anh)

• Trang trại đến bàn 
ăn (Marks & Spencer, 
Anh)

• Ngành hàng nông sản 
sạch (Auchan, Pháp)

• Ngành hàng chất 
lượng (Carrefour, 
Pháp)

• Hương vị vùng miền 
(Casino)

Quốc 
tế

• Cam kết 
chung 
của EU

• Cam 
kết của 
WTO

• ISO 9000
• ISO 22000

• Tiêu chuẩn thực 
phẩm quốc tế

• SQF 1000/ 
2000/3000

• Thực hành 
nông nghiệp tốt 
của Châu Âu 
(GLOBALGAP)

• Áp dụng tương tự như 
trên (đối với các các 
tập đoàn đa quốc gia)

Nguồn: Gerrefi, 2009
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nhân trong chuỗi cần áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng như 
SQF, quy trình Thực hành nông nghiệp tốt GlobalGAP hay các hãng tư 
nhân nhằm tạo ra các dòng sản phẩm đặc thù hướng đến từng thị trường 
do chủ trương nhấn mạnh áp dụng các tiêu chuẩn hữu cơ, tự nhiên. Xây 
dựng các thể chế chính sách nhằm bảo vệ người tiêu dùng trong nước về 
ảnh hưởng của ô nhiễm thực phẩm, mỗi quốc gia tự thiết lập các hệ thống 
giám sát ATTP theo những thế mạnh về công nghệ, năng lực tài chính, 
nguồn nhân lực và đặc điểm của chuỗi NSTP.

1.2.2. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô hình quản lý và 
chính sách phát triển bền vững chuỗi nông sản thực 
phẩm an toàn

1.2.2.1. Quản lý chuỗi nông sản thực phẩm an toàn dựa trên 
đánh giá rủi ro và xác định các biện pháp phòng ngừa

Mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn được xây dựng dựa trên việc phân 
tích và đánh giá rủi ro. 

Cơ quan quản lý rủi ro hợp tác với các tổ chức cá nhân liên quan, 
nghiên cứu khả năng kỹ thuật và hiệu quả kinh tế trong thực hiện, quyết 
định các chính sách và biện pháp thích hợp, thực thi, kiểm chứng, sửa đổi 
các chính sách và biện pháp đó. 

Cơ quan quản lý nguy cơ được thiết lập trong Bộ Lao động và Y tế, Bộ 
Nông lâm Thủy sản, Cục Bảo vệ Người tiêu dùng. Bộ Lao động và Y tế, dựa 
theo Bộ luật ATTP, thực hiện các biện pháp phòng ngừa phát sinh các nguy 
hại về mặt vệ sinh an toàn xảy ra do nguyên nhân ăn uống và quản lý thực 
phẩm được sử dụng để buôn bán kinh doanh.Bộ Nông lâm Thủy sản, thực 
thi các biện pháp quản lý nguy cơ liên quan đến quá trình sản xuất trong 
nghiệp vụ, đến bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản và các biện pháp thúc 
đẩy, cải tiến sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và chế biến sản phẩm nông lâm 
thủy sản. Cục Bảo vệ Người tiêu dùng: Căn cứ vào Luật Bảo vệ người tiêu 
dùng liên quan đến đảm bảo an toàn, an tâm đối với thực phẩm, cơ quan 
đánh giá rủi ro cùng với các cơ quan quản lý rủi ro phải đứng trên quan 
điểm của người tiêu dùng, đóng vai trò nòng cốt trong việc cung cấp đầy 
đủ thông tin và tập hợp mọi ý kiến phản ánh của người tiêu dùng đối với 
các chính sách.
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Quản lý hàng hóa nhập khẩu
Các nước nhập khẩu nông sản thường có hệ thống thể chế quản lý 

sản phẩm nhập khẩu được xây dựng rất chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa các 
mối nguy.

Đối với nước nhập khẩu: Tuân thủ thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, 
yêu cầu tôn trọng quy chế vệ sinh thực phẩm; Tiến hành kiểm tra tại nơi 
sản xuất khi có các thông báo vi phạm, hoặc nhận được các thông tin 
ATTP cảnh báo từ nước ngoài.

Khi nhập khẩu: Tiến hành kiểm tra tại cơ quan kiểm dịch; Tiến hành 
các chế độ kiểm tra khi nhập khẩu, mức độ kiểm tra theo 3 mức tùy thuộc 
vào từng loại nông sản:

(1) Lệnh kiểm tra đối với những thực phẩm không phù hợp Luật Vệ 
sinh của thực phẩm đồng chủng loại, bị nghi ngờ nhiều khả năng không 
phù hợp với Luật Vệ sinh thực phẩm.

(2) Kiểm tra giám sát là kiểm tra dựa trên kế hoạch hàng năm được 
hoạch định trên mức độ nguy cơ phát sinh cho từng loại thực phẩm, gồm 
số lượng nhập khẩu, số vụ nhập khẩu, tỷ lệ vi phạm.

(3) Tự chủ kiểm tra đối với những mặt hàng nông sản không phát sinh 
vấn đề khi kiểm tra giám sát trong thời gian dài.

Quản lý hàng hóa lưu thông trong nước
Các địa phương lấy mẫu thực hiện kiểm tra theo kế hoạch chỉ đạo giám 

sát của địa phương, thông báo kết quả đến cơ quan chính phủ và người 
tiêu dùng; Nhận ý kiến phản hồi từ người tiêu dùng về sản phẩm.

Như vậy, trách nhiệm trong quản lý ATTP tại Nhật Bản được xác 
định gồm có vai trò của Chính phủ, cơ quan địa phương và của tất cả 
các tổ chức, cá nhân liên quan đến thực phẩm. Lấy mục tiêu là bảo vệ sức 
khỏe của người dân và các tác nhân trong chuỗi cung ứng thực phẩm làm 
phương châm cho các chính sách của nhà nước về ATTP.

1.2.2.2. Xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn 
nông sản thực phẩm an toàn

Tại Thái Lan, ngay sau khi gia nhập WTO đã tích cực nâng cao chất 
lượng và tiêu chuẩn đối với các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm đáp 
ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường vai trò của các cơ quan quản 
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lý thực phẩm; triển khai các chương trình tuyên truyền, quảng bá về độ 
an toàn của thực phẩm Thái Lan; xây dựng hệ thống cơ quan kiểm soát 
ATTP hiệu quả để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về về 
sinh ATTP.

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan đã thúc đẩy việc xây dựng các 
tiêu chuẩn đối với hàng nông sản được áp dụng cho ba nhóm, bao gồm thực 
vật, động vật nuôi và cá, được xây dựng trên cơ sở bộ tiêu chuẩn và hướng 
dẫn quốc tế của nhóm các tổ chức Chương trình tiêu chuẩn thực phẩm 
của FAO/WHO (FAO/WHO Food Standards Programme (Codex), Công 
ước quốc tế về bảo vệ thực vật (International Plant Protection Convention 
(IPPC) và Tổ chức Thú y Thế giới (Office International des Epizootic (OIE)). 
Ngoài ra, nội dung của Bộ tiêu chuẩn cũng tương thích với các thông số 
khoa học, các tiêu chuẩn và quy định của các quốc gia tiên tiến.

Tiêu chuẩn đối với hàng nông sản thuộc sự quản lý của Cục Tiêu chuẩn 
thực phẩm và hàng nông sản (ACFS). Các tiêu chuẩn này bao trùm mọi 
yếu tố về an toàn và vệ sinh dịch tễ đối với sức khỏe của con người, động 
vật và thực vật. Thái Lan áp dụng quy trình Good Agriculture Practices 
(GAP) trong sản xuất hàng nông sản nên được người tiêu dùng trong và 
ngoài nước ưa chuộng. Đa số nông dân được Chính phủ hướng dẫn và hỗ 
trợ cặn kẽ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GAP từ khâu chọn cây giống 
cho đến bón phân, thu hoạch, chế biến và bảo quản sau thu hoạch. Trong 
khâu tiêu thụ có sự kết hợp giữa các nhà bán lẻ với hệ thống siêu thị, rồi 
từ đó chia nhỏ ra thành những đại lý ở nhiều nơi để thu mua hàng hóa 
tại nơi sản xuất. Một số nơi có thể cử nhân viên đến giám sát và thẩm tra 
thường xuyên quá trình sản xuất, ghi chép vào sổ sách và xem xét độ an 
toàn và phù hợp với tiêu chuẩn đề ra của quy trình sản xuất. Bên cạnh đó, 
Thái Lan cũng đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhập khẩu nhằm quản lý 
chất lượng các loại thực phẩm, hóa chất cũng như kiểm soát dịch bệnh 
xâm nhập.

1.2.2.3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát động chiến dịch về an toàn 
thực phẩm trong sản xuất và tiêu dùng nông sản thực phẩm

Thái Lan sản xuất một lượng lớn nông sản và thực phẩm và đặc biệt quan 
tâm tới việc tuyên truyền về vệ sinh ATTP. Kinh nghiệm của Thái Lan 
cho thấy, chính phủ Thái Lan phát động “năm ATTP” để tuyên truyền 
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nâng cao nhận thức cho người dân và các cơ sở sản xuất và chế biến thực 
phẩm quan tâm tới sức khỏe con người. Đặc biệt, Thái Lan thường xuyên 
tổ chức chương trình “Bếp ăn của thế giới” để tuyên truyền, quảng bá về 
thực phẩm Thái Lan trên toàn thế giới. Nhờ đó, người tiêu dùng kể cả Thái 
Lan và quốc tế đều thể hiện sự tin tưởng đối với chất lượng thực phẩm của 
nước này.

Chính phủ Thái Lan cũng đã kêu gọi các nhân tố tham gia vào các 
khâu nuôi trồng và chế biến thực phẩm đều phải đảm bảo tuân thủ các 
tiêu chuẩn về ATTP; đồng thời tăng cường thúc đẩy các kế hoạch kiểm 
soát ATTP để ngăn chặn và giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các 
bệnh từ thực phẩm không an toàn trong toàn bộ quy trình sản xuất và chế 
biến (thường được gọi là các chiến lược “từ trang trại tới bàn ăn”).

1.2.2.4. Xây dựng hệ thống cơ quan kiểm soát an toàn thực phẩm 
trong sản xuất và tiêu dùng nông sản thực phẩm

Thái Lan đã ban hành chương trình ATTP quốc gia (National Food Safety 
Program) và đã xây dựng hệ thống kiểm soát thực phẩm để nâng cao trách 
nhiệm của các bộ, ngành, lĩnh vực Thái Lan đảm bảo an toàn và dinh 
dưỡng cho thực phẩm nước này. Trong đó, Bộ Y tế kiểm soát thực hiện 
các quy định bởi đạo luật Thực phẩm và đạo luật Dược phẩm quy định 
về thuốc thú y và tiền chất; Bộ Nông nghiệp và hợp tác xã kiểm soát thực 
hiện quy định bởi đạo luật Thủy sản, đạo luật Bảo vệ đa dạng thực vật, đạo 
luật về Nhập khẩu và tạm nhập tái xuất động vật, đạo luật Kiểm soát chất 
lượng thức ăn; Bộ Công nghiệp kiểm soát các quy định của đạo luật Chất 
lượng hàng hóa công nghiệp; Bộ Thương mại kiểm soát thực hiện các quy 
định của đạo luật Kiểm soát chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu B.E. 
2522 (1979).

Chế tài đối với các vi phạm liên quan ATTP: Theo đạo luật Thực phẩm, 
các vi phạm về ATTP có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù tùy theo mức độ vi 
phạm các điều khoản của đạo luật. Mức hình phạt tối đa lên tới 100 nghìn 
Bạt và hình phạt tù tối đa 10 năm. Theo đạo luật này, việc áp đặt hình phạt 
do Tổng thư ký của Cục Thực phẩm và dược phẩm (FDA) Bộ Y tế quy định 
hoặc người do Tổng thư ký FDA chỉ định. Các vi phạm nghiêm trọng, gây 
ra hậu quả xấu sẽ được điều tra và chuyển tới cơ quan Cảnh sát Hoàng gia 
Thái Lan xử phạt tù nếu cần thiết.
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Thái Lan là một trong những quốc gia quan tâm sớm tới việc đảm bảo 
ATTP và đã ban hành các chính sách hợp lý, trong đó huy động được đông 
đảo các lực lượng từ chính phủ, các tổ chức xã hội tới người dân nâng cao 
trách nhiệm trong việc đảm bảo ATTP, đảm bảo sức khỏe cho người dân 
cũng như phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm phục vụ xuất 
khẩu. Những kinh nghiệm trên có giá trị tham khảo cho Việt Nam trong 
việc thực hiện kế hoạch đảm bảo ATTP, bảo vệ người tiêu dùng trong cả 
nước, thúc đẩy việc đạt các tiêu chuẩn quốc tế để thực phẩm Việt Nam có 
thể xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, nhất là trong bối cảnh ta đang 
có điều kiện thuận lợi khi vừa kết thúc đàm phán một loạt các khu vực 
thương mại tự do với các khu vực và quốc gia trên thế giới.

1.2.3. Các bài học kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam
• Cần xây dựng hệ thống kiểm soát thực phẩm theo nguyên tắc: Phân 

tích mối nguy, tiếp cận quản lý hệ thống “ngăn ngừa, phòng chống, 
kiểm soát và xử lý” và kiểm soát toàn bộ chuỗi thực phẩm “từ trang 
trại đến bàn ăn”.

• Nhất thiết phải xây dựng được hệ thống quy định pháp luật đồng bộ 
từ các biện pháp ATTP đến các biện pháp kiểm dịch động vật theo 
tiêu chuẩn chung quốc tế (có tính đến điều kiện cụ thể của đất nước). 
Hệ thống này phải đầy đủ trên các khía cạnh về luật thực phẩm, phụ 
gia thực phẩm, vấn đề hóa chất bảo vệ thực vật, vấn đề kiểm dịch… 
và việc cụ thể hóa các quy định pháp luật bằng những biện pháp cụ 
thể trong từng hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, lưu 
thông thực phẩm đóng vai trò quan trọng khi thực thi chúng.

• Trên cơ sở nguyên tắc tiếp cận hệ thống và toàn bộ chuỗi giá trị thực 
phẩm, xây dựng bộ máy quản lý và kiểm soát ATTP, phân công trách 
nhiệm các bộ/ngành, địa phương liên quan và cơ chế phối hợp giữa 
chúng bởi năng lực của bộ máy là yếu tố quyết định hiệu quả công 
tác quản lý thực phẩm.

• Công tác thanh tra là biện pháp quan trọng nhất trong kiểm soát 
thực phẩm, vì vậy cần có một đội ngũ thanh tra đủ lớn và bảo đảm 
đủ năng lực chuyên môn mới kiểm soát và xử lý được tất cả các khâu 
của chuỗi thực phẩm.
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• Cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ATTP mang tính khả thi, hiệu 
quả cao trong phòng ngừa và xử lý khắc phục những vi phạm ATTP 
sao cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam, đặc biệt là phù hợp về 
mức thu nhập và tập quán ăn uống. Tuy nhiên, trong công tác xây 
dựng tiêu chuẩn vẫn cần lấy chuẩn quốc tế làm cơ sở để từng bước 
điều chỉnh quy định trong nước, nhất là các quy định liên quan đến 
thực phẩm xuất khẩu và kiểm soát nhập khẩu.

• Xác định hệ thống HACCP là điều kiện tiên quyết để thâm nhập 
được vào thị trường quốc tế, phát triển kinh doanh, do đó các doanh 
nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm xuất khẩu cần hết sức chú 
trọng điều này.

• Hệ thống kiểm nghiệm, phân tích thực phẩm có ý nghĩa quan trọng 
trong việc bảo đảm tính chính xác, khoa học của hoạt động thanh 
tra, kiểm tra chất lượng ATTP để từ đó rà soát, sửa đổi, bổ sung 
những quy định cho phù hợp thực tế. Vì vậy, Việt Nam cần phải 
xây dựng, quy định cụ thể chức năng, quyền hạn của các phòng thí 
nghiệm, hệ thống phòng phân tích chuẩn kiểm nghiệm chất lượng 
ATTP ở Trung ương và các trung tâm y tế dự phòng cấp tỉnh.

• Hoàn thiện hệ thống phân phối và bán lẻ trong nước để không bỏ sót 
thực phẩm cung cấp cho người dân mà không được kiểm soát chất 
lượng ATTP.

• Thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử đối với sản phẩm nông sản 
để đảm bảo lòng tin của người tiêu dùng, khi mà các chứng nhận do 
bên thứ ba (như VietGAP) chưa đủ mức độ tin cậy để thuyết phục 
lòng tin của người tiêu dùng.

• Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về nguy cơ ngộ độc thực phẩm, sự 
lan truyền bệnh dịch trong nhân dân. Tăng cường hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực ATTP.
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Chương 2.  
THỰC TRẠNG CÁC CHUỖI NÔNG SẢN THỰC PHẨM 
AN TOÀN VÀ THỂ CHẾ QUẢN LÝ, CHÍNH SÁCH PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG CÁC CHUỖI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM AN TOÀN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010–2019

2.1. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC CHUỖI NÔNG 
SẢN THỰC PHẨM AN TOÀN 2010–2019

Do những đặc thù của chuỗi giá trị nông sản an toàn nên qua nghiên cứu 
4 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau, thịt lợn, quả và chè an toàn cho 
thấy hiện nay có 3 dạng chính của mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu 
thụ nông sản an toàn. Dạng 1 là Tổ chức nông dân sản xuất rau (HTX, 
THT) liên kết với doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng tiện dụng để sản xuất 
và tiêu thụ rau an toàn. Dạng 2 là Doanh nghiệp tổ chức sản xuất và liên 

Sơ đồ 2.1. Mô hình chuỗi liên kết nông sản an toàn giữa tổ chức nông dân và tác nhân 
thị trường 
(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài)

Siêu thị 

Cửa hàng 
tiện lợi

  

Người tiêu dùng
  

Doanh nghiệp

  Tác nhân
thương mại

 

HTX/THT sản xuất
và kinh doanh nông sản an toàn 

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND
ND
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kết tiêu thụ rau với các cửa hàng tiện dụng, siêu thị, tác nhân thương mại 
và xuất khẩu. Trong mô hình này nông dân sản xuất rau vệ sinh cho doanh 
nghiệp. Và dạng 3 là Chuỗi cung ứng khép kín tối đa hóa lợi ích kinh tế 
dựa trên những nỗ lực giảm tiêu thụ các nguồn tài nguyên và năng lượng, 
giảm phát thải chất ô nhiễm, điều đó hướng tới một doanh nghiệp có trách 
nhiệm, thỏa mãn tất cả các lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.

Sơ đồ 2.2. Mô hình chuỗi liên kết sản xuất nông sản an toàn giữa doanh nghiệp sản 
xuất và các tác nhân thị trường
(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài)

Sơ đồ 2.3. Mô hình chuỗi cung ứng khép kín trong sản xuất và phân phối nông sản an toàn
(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài)

Doanh nghiệp
 

Siêu thị

Cửa hàng tiện lợi 

Người tiêu dùng

Tác nhân 
thương mại

   

Xuất khẩu

ND
ND

NDND

ND

ND

Người tiêu dùng
 cuối cùng

 
 

ù
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 ■ Các tác nhân tham gia mô hình
Mô hình chuỗi liên kết và tiêu thụ nông sản an toàn tại Việt Nam chủ 

yếu gồm 3 công đoạn: Sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ở công 
đoạn sản xuất gồm có người nông dân liên kết nhau để thành lập các tổ 
chức nông dân như HTX hay THT hoặc ở dạng 2 thì người nông dân sản 
xuất nông sản vệ tinh cho doanh nghiệp. Ở giai đoạn chế biến HTX/THT 
hoặc doanh nghiệp sẽ đảm bảo nhiệm vụ này. Công đoạn tiêu thụ thường 
là các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và tác nhân bán buôn/bán lẻ ở các thành 
phố lớn, ngoài ra có một số doanh nghiệp lớn còn thực hiện các hợp đồng 
xuất khẩu đi nước ngoài. Trong mô  hình  3 thì một tác nhân thực hiện gần 
như toàn bộ các khâu trong chuỗi giá trị từ cung ứng đầu vào, tổ chức sản 
xuất, chế biến và cả phân phối sản phẩm tới tay người tiêu dùng và làm 
được điều này chủ yếu là các doanh nghiệp lớn có đủ tiềm lực về tài chính, 
con người và công nghệ.

Như vậy, so với các chuỗi giá trị nông sản truyền thống thì số lượng 
tác nhân tham gia vào chuỗi liên kết và tiêu thụ nông sản an toàn đã giảm 
đi đáng kể, ít tác nhân trung gian hơn. Người nông dân sản xuất nông sản 
đã tham gia nhiều hơn vào các công đoạn tạo ra giá trị gia tăng cho sản 
phẩm như sơ chế, chế biến sản phẩm, tiêu thụ chung sản phẩm. Mối liên 
kết cung cấp đầu vào cho người sản xuất vẫn còn ít do diện tích sản xuất 
của mô hình còn nhỏ, nhiều nông sản sản xuất cùng lúc nên nhu cầu đầu 
vào khác nhau.

 ■ Sự liên liên kết trong mô hình quản lý chuỗi NSTP
Có 2 dạng liên kết trong mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ 

nông sản an toàn: Mối liên kết dọc và mối liên kết ngang.

• Liên kết ngang trong mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ 
nông sản an toàn là mối liên kết giữa những người sản xuất với nhau 
trong tổ chức nông dân của họ. Các tổ chức nông dân sản xuất nông 
sản được thành lập để tạo sản phẩm khối lượng lớn, đạt tiêu chuẩn 
chất lượng, giao hàng đúng lúc, giá thành cạnh tranh. Nông dân phải 
tổ chức được “hành động tập thể” theo quy trình sản xuất chung 
trên những vùng sản xuất lớn và tập trung. Quy trình sản xuất, thu 
hoạch, sơ chế, bảo quản và thương mại của nông dân được xây dựng 
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trên cơ sở yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường về khối lượng cung 
ứng, chất lượng hàng hóa, quy cách đóng gói, truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm. Đây chính là các yếu tố để nông dân xây dựng hành động 
tập thể. Nông sản an toàn trong chuỗi liên kết cần được xác định rõ 
về số lượng, chất lượng đối với từng thị trường để làm cơ sở xây dựng 
kế hoạch sản xuất và cung ứng, xác định rõ chất lượng và số lượng 
sản phẩm. Yêu cầu chất lượng của thị trường phải làm căn cứ cơ bản 
để xây dựng quy trình kỹ thuật cho các mô hình liên kết.

• Liên kết dọc trong mô hình sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn 
được thể hiện qua mối liên kết giữa các tác nhân ở những khâu khác 
chuỗi liên kết (Nguyễn Văn Nên, 2016). Đây là mối liên kết giữa nông 
dân sản xuất nông sản với HTX/THT/Doanh nghiệp, mối liên kết 
giữa HTX/THT/Doanh nghiệp với tác nhân thương mại và người 
tiêu dùng.

Tuy nhiên, đánh giá chung là mối liên kết trong mô hình chuỗi liên kết 
còn lỏng lẻo và hạn chế. Sự phân bổ giá trị gia tăng trong chuỗi liên kết 
còn quá nhiều thiên lệch, không hợp lý. Mối liên kết giữa hộ nông dân và 
HTX/THT cũng không được chặt chẽ. Nhiều hộ không sử dụng các dịch 
vụ của HTX/THT. Mỗi liên kết giữa HTX/THT với siêu thị và tác nhân 
thương mại cũng là mối quan hệ kinh tế thị trường ở từng thời điểm, 
không phải mối quan hệ lâu dài và bền vững.

 ■ Hệ thống quản lý chất lượng nông sản an toàn trong mô hình chuỗi 
NSTP

Để kiểm soát chất lượng nông sản an toàn, giúp truy xuất nguồn gốc, 
tạo lòng tin cho người tiêu dùng, một trong những giải pháp quan trọng 
là kiểm soát chất lượng nông sản theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu 
thụ. Có 2 hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm nông sản an toàn trong 
chuỗi giá trị liên kết: Hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ và Hệ thống 
kiểm soát chất lượng bên ngoài.

• Hệ thống quản lý chất lượng nội bộ trong chuỗi liên kết: Là hệ thống 
kiểm soát nội bộ trong các tổ chức nông dân (HTX/THT) để đảm 
bảo chất lượng nông sản theo đúng yêu cầu và hệ thống kiểm tra 
chéo giữa các tác nhân tham gia mô hình chuỗi liên kết với nhau, ví 
dụ như giữa siêu thị, cửa hàng nông sản, người tiêu dùng với HTX và 
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ngược lại. Hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ được xây dựng dựa 
nhiều vào niềm tin lẫn nhau.

• Hệ thống kiểm soát chất lượng bên ngoài chuỗi liên kết: Là hệ thống 
quản lý chất lượng dựa vào cơ quan nhà nước và các công ty chứng 
nhận bằng các công cụ pháp lý, quy định tiêu chuẩn.... Các sản phẩm 
nông sản tham gia mô hình liên kết đều là nông sản VietGAP hay 
nông sản hữu cơ nên sản phẩm của các HTX, doanh nghiệp đều bị 
kiểm tra, giám sát bởi các cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan cấp 
chứng nhận VietGAP, chứng nhận hữu cơ.

2.1.1. Đề án xác nhận mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm  
an toàn

Qua đánh giá hiện trạng chuỗi nông sản nước ta cho thấy, từ năm 2016 đến 
năm 2018, số chuỗi nông sản của cả nước tăng lên nhanh chóng. Năm 2016 
có 283 chuỗi cung ứng nông sản được xây dựng và đến năm 2019 con số 
này tăng lên thành 1.484 chuỗi nông sản. Các chuỗi liên kết này đã và đang 

Sơ đồ 2.4. Hệ thống chứng nhận chất lượng trong mô hình quản lý chuỗi nông sản 
thực phẩm an toàn
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góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành nông nghiệp trong thời 
gian qua. Tuy nhiên, tại Diễn đàn nông nghiệp mùa xuân mới đây, không 
ít các chuyên gia nông nghiệp cho rằng, hiện 50% trong số các chuỗi liên 
kết trên đã và đang hoạt động không hiệu quả. Và đó là lý do khiến nông 
sản vẫn phải giải cứu trong thời gian qua.

Theo Đào Thế Anh (2017), hiện nay, chuỗi giá trị nông sản từ khâu đầu 
vào đến khâu sản xuất, sau thu hoạch, chế biến đến xuất khẩu đều tồn tại 
những hạn chế nhất định. Cụ thể, tại khâu đầu vào, chi phí còn cao hơn so 
với giá cả biến động. Ở khâu này vẫn còn tình trạng lạm dụng phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật và chưa đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh ATTP.

Trong khi đó ở khâu sản xuất, hầu hết vẫn còn mang tính chất nhỏ lẻ, 
manh mún, thiếu liên kết. Đặc biệt, việc kết hợp chuỗi sản xuất từ người 
nông dân đến các siêu thị, hệ thống phân phối đã đặt ra, tuy nhiên nhiều 
hộ nông dân vẫn còn tư duy theo kiểu “tiền tươi, thóc thật” dẫn đến tình 
trạng nhiều sản phẩm được các đầu mối thu mua ngoài liên kết trả giá cao 
hơn tại ruộng, nông dân sẵn sàng phá vỡ hợp đồng đã ký kết trước đó với 
các đầu mối để bán bớt nông sản.

Các cơ quan quản lý nhà nước chưa chủ động nắm bắt, định hướng 
người nông dân điều tiết sản xuất phù hợp với khả năng tiêu thụ của thị 
trường, chưa trở thành cầu nối vững chắc giữa người nông dân và doanh 
nghiệp. Các hộ dân với kiểu làm ăn mang tính chất thời vụ, theo lối chộp 
giật, chưa đáp ứng được những tiêu chí của hệ thống, dẫn đến tình trạng 
tiêu thụ bấp bênh. Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhất Nam Vũ 
Thị Hậu chia sẻ, doanh nghiệp rất mong muốn và sẵn sàng tiêu thụ sản 
phẩm do nông dân Hà Nội sản xuất, nhất là những mặt hàng nông sản 
chất lượng cao với giá thu mua ổn định và sản phẩm đáp ứng một số tiêu 
chí nhất định. Tuy nhiên, nhiều hộ sản xuất lại muốn bán lẻ, bán trôi nổi 
sản phẩm ngoài thị trường để được giá cao hơn, điều này dẫn đến có thời 
điểm nhiều mặt hàng bị tư thương ép giá xuống thấp.

Tuy số chuỗi được xây dựng tăng lên nhanh chóng nhưng số chuỗi 
được xác nhận tăng lên không đáng kể. Năm 2017, số chuỗi được xác nhận 
là 333 chuỗi nhưng đến năm 2018 số chuỗi xác nhận đạt 448 chuỗi (tăng 
115 chuỗi xác nhận/năm). Tỷ lệ chuỗi được xác nhận/chuỗi được xây dựng 
là 43,6%. Đến cuối 2019, trên địa bàn cả nước đã triển khai xây dựng và 
phát triển mô hình chuỗi NSTP an toàn với 1.484 chuỗi (tăng 388 chuỗi 
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so với năm 2018), 2.374 sản phẩm (tăng 948 sản phẩm) và 3.267 địa điểm 
bán sản phẩm đã kiểm soát theo chuỗi nông sản ATTP theo chuỗi (tăng 
93 địa điểm).

Lý giải số lượng chuỗi nông sản được xác nhận tăng không đáng kể, 
ông Ngô Đình Loát, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản Hà Nội cho 
biết: Nguyên nhân các doanh nghiệp chưa muốn làm xác nhận chuỗi là 
do sau khi làm xác nhận chuỗi thì giá thành tăng lên do phải tăng chi phí 
xét nghiệm, tần suất kiểm tra cao hơn… mà giá bán tăng hơn so với ngoài 
thị trường không đáng kể, khoảng 20%. Chứng nhận chuỗi cung ứng thực 
phẩm an toàn do Nhà nước đề xuất nhưng chưa được truyền thông đầy đủ, 
do vậy chưa được người tiêu dùng biết đến, chưa sẵn sàng chi trả. Chưa kể 
đến khi phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh trong chuỗi không tuân thủ 
quy định hoặc mẫu kiểm nghiệm không đạt yêu cầu ATTP sẽ bị hủy bỏ 
xác nhận đối với sản phẩm, công khai và xử lý theo quy định. Bên cạnh 
đó việc triển khai xác nhận chuỗi cung ứng NSTP an toàn được các địa 
phương thực hiện đơn lẻ do vậy các chuỗi giá trị liên tỉnh, xuất khẩu không 
được xác nhận, trong khi đây là những chuỗi mang lại giá trị cao cho nông 

Biểu đồ 2.1. Số lượng chuỗi cung ứng nông sản an toàn tại Việt Nam năm 2016-2019
Nguồn: Số liệu từ Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, 2016-2019
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nghiệp địa phương. Kinh nghiệm của TP HCM hợp tác với Lâm Đồng để 
xác nhận quản lý ATTP cho chuỗi giá trị rau là kinh nghiệm tốt, có thể 
nhân rộng cho mô hình chuỗi NSTP an toàn.

Tuy quá trình xây dựng và chứng nhận chuỗi NSTP an toàn trên cả 
nước còn có những hạn chế nhất định ở trên, tuy nhiên quan điểm của 
nhóm nghiên cứu chúng tôi cho thấy Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hơn 
nữa việc chứng nhận các chuỗi nông sản an toàn bởi vì nhu cầu của người 
tiêu dùng với sản phẩm an toàn ngày một lớn, còn nhiều sản phẩm thiếu 
thông tin, nguồn gốc rõ ràng,... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cần 
lồng ghép và tích hợp một số chính sách liên quan đến phát triển chuỗi 
nông sản để phát huy hiệu quả tối đa nguồn lực, đặc biệt là ở cấp tỉnh/
thành phố. Hiện có 2 chính sách liên quan đến phát triển chuỗi liên kết 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam. Một là Nghị định 
98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và hai là Quyết định số 
3073/QĐ-BNN-QLCL về việc phê duyệt đề án Xây dựng và phát triển mô 
hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi 
toàn quốc. Hai chính sách này có nhiều điểm giống nhau và bổ trợ cho 
nhau. Để giúp tập trung nguồn lực trong việc phát triển mô hình quản lý 
chuỗi NSTP an toàn trên toàn quốc cần lồng ghép và tích hợp 2 chính sách 
này làm một để các địa phương có điều kiện hỗ trợ tối đa cho các mô hình 
hoạt động hiệu quả.

Về hiện trạng phát triển chuỗi NSTP an toàn ở các địa phương, có 
nhiều chuyển biến từ 2016, tuy nhiên tiến độ còn chậm. Hà Nội là một địa 
phương có diện tích sản xuất rau lớn (11.000 ha), sản lượng rau sản xuất 
ra có khả năng cung ứng khoảng 60% nhu cầu rau cho toàn thành phố 
(Nguyễn Thị Hà, 2012). Từ năm 2008 đến nay, Hà Nội đã triển khai 28 dự 
án xây dựng vùng rau an toàn tập trung với nhiều chính sách hỗ trợ dành 
cho hạ tầng, kỹ thuật, tập huấn, chuyển giao, vật tư, thiết bị… Đến năm 
2015, Hà Nội đã quy hoạch cấp giấy chứng nhận cho 5.000 ha vùng sản 
xuất rau an toàn (RAT), song do hiện nay vẫn còn vướng mắc, đặc biệt là 
cơ chế cho khâu phân phối, tiêu thụ khiến RAT không thể bứt phá, do đó 
không tạo ra động lực với người sản xuất. Theo Cục Bảo vệ thực vật, chỉ có 
5–7% rau ở Hà Nội sản xuất ra được cấp chứng nhận rau an toàn (http://
davicorp.vn). Nhằm thúc đẩy tiêu thụ rau an toàn, Hà Nội đã áp dụng rất 
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nhiều sáng kiến nhằm tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng như triển 
khai dán tem nhãn tại các điểm sơ chế, doanh nghiệp, hợp tác xã. Tuy 
nhiên, rau sạch khi dán tem nhãn được đưa đến các chợ đầu mối lại được 
xé nhỏ bán cho thương lái và người bán lẻ tại các chợ; do đó, khi sản phẩm 
đến tay người tiêu dùng không còn có khả năng nhận diện về nguồn gốc 
xuất xứ. Đến cuối 2019, diện tích sản xuất RAT được cấp giấy chứng nhận 
đủ điều kiện ATTP đạt 5.044 ha, 224 ha rau VietGAP và gần 50 ha rau hữu 
cơ. Ban hành 30 quy trình kỹ thuật sản xuất RAT, 10 quy trình rau hữu cơ. 
Tổ chức 889 lớp huấn luyện nông dân về IPM rau cho 26.670 nông dân, 
897 lớp tập huấn ngắn hạn về ATTP trong sản xuất RAT cho 49.500 người. 
Triển khai, thực hiện 410 thử nghiệm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật không 
sử dụng thuốc BVTV như: che phủ nylon, nhà lưới trồng rau trái vụ... tại 
116 xã, nhân rộng với diện tích 1.150,2 ha. Bên cạnh đó, năm 2016, Chi cục 
Bảo vệ thực vật đã xây dựng và vận hành thí điểm 11 chuỗi RAT áp dụng 
hệ thống đảm bảo có sự tham gia của người sản xuất, kinh doanh và tiêu 
dùng. Hiện nay, Thành phố Hà Nội đang có 48 cơ sở sơ chế RAT gắn với 
vùng sản xuất tập trung công suất 3-7 tấn/ngày và 64 cơ sở sơ chế nhỏ của 
các HTX, doanh nghiệp công suất 200-1.000 kg/ngày (Sở NN&PTNT Hà 
Nội, 2020). Tuy nhiên, tỷ lệ rau được dán nhãn VietGAP vẫn thấp so với 
mục tiêu đề ra. Chính vì vậy, cần nghiên cứu hoàn thiện thêm các mô hình 
quản lý chuỗi NSTP an toàn đối với chuỗi rau.

Tại Thành phố HCM, các đơn vị tham gia chuỗi cũng đã sử dụng logo 
chuỗi thực phẩm an toàn trên các sản phẩm đã được công nhận là sản 
phẩm được quản lý theo chuỗi thực phẩm an toàn và đã được kết nối tiêu 
thụ sản phẩm tại các siêu thị, cửa hàng kinh doanh sản phẩm an toàn. 
Phối hợp các đơn vị tổ chức các hội nghị kết nối, hội thảo, hội chợ để 
truyên truyền quảng bá cho sản phẩm chuỗi. Ban Quản lý ATTP đã tổ 
chức Hội chợ Xanh năm 2018 với gần 100 gian hàng, các hội nghị, hội thảo 
như ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu chế xuất–Khu 
Công nghiệp trong việc ký kết đảm bảo ATTP tại các trường học, khu 
chế xuất, khu công nghiệp nhằm tạo đầu ra cho sản phẩm và từng bước 
đưa nguồn nguyên liệu thực phẩm đạt chuẩn (Chuỗi thực phẩm an toàn, 
VietGAP, GlobalGAP, HACCP, ISO…) vào hệ thống căng tin trường học, 
bếp ăn tập thể kết nối đưa những sản phẩm đạt chuẩn thực phẩm an toàn 
(Ban QL ATTP TP HCM, 2019).
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Cho đến nay, tỷ lệ sản xuất và cung ứng thực phẩm đạt tiêu chuẩn 
(VietGAP, chuỗi thực phẩm an toàn...) đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho 
người dân Thành phố HCM như sau1:

• Sản phẩm thịt: Đạt sản lượng 133.742,88 tấn/năm (chiếm tỷ lệ 40,5% 
nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thịt của người dân).

• Sản phẩm trứng gia cầm: Đạt sản lượng 534.635.284 quả/năm (chiếm 
tỷ lệ 59,33% nhu cầu tiêu dùng sản phẩm trứng của người dân).

• Sản phẩm rau, củ, quả: Đạt sản lượng 202.965, 87 tấn/năm (chiếm tỷ 
lệ 11,27% nhu cầu tiêu dùng sản phẩm rau, củ, quả của người dân).

• Sản phẩm thủy sản: Đạt sản lượng 6.278, 87 tấn/năm (chiếm tỷ lệ 
1,4% nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thủy sản của người dân).

Đối với chuỗi giá trị thịt, các vấn đề về mất ATTP trên sản phẩm thịt 
tại Hà Nội đang gây cho người tiêu dùng nhiều lo ngại. Hiện nay, mỗi 
ngày thị trường Hà Nội tiêu thụ khoảng 1.000 tấn thịt gia súc, gia cầm các 
loại. Nguồn cung cấp thịt cho thị trường này chủ yếu từ ven đô Hà Nội và 
mới chỉ đáp ứng 70% nhu cầu, còn lại phải nhập từ các tỉnh khác và nhập 
khẩu. Việc kiểm soát về nguồn gốc, kiểm dịch động vật, chất lượng sản 
phẩm còn hạn chế cho nên nguy cơ về ATTP đối với Hà Nội là rất lớn: có 
tới 90% thịt lợn được bán tại Hà Nội không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn 
vi sinh; các siêu thị có điều kiện vệ sinh tốt hơn nhưng ATTP đối với thịt 
lợn lại kém hơn.

Đối với chuỗi giá trị chè, việc tổ chức thúc đẩy liên kết trong chuỗi để 
áp dụng VietGAP cũng được chú ý đẩy mạnh. Tỉnh Thái Nguyên là tỉnh 
đi đầu trong việc phát triển chè an toàn. Đến 2020, đã có 186 chuỗi liên 
kết chè đảm bảo ATTP, chiếm khoảng 10% diện tích chè kinh doanh. 
Trong khi đó diện tích áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng cho chè như 
VietGAP, Rainforest, UTZ, chiếm gần 20% diện tích chè (Sở NN&PTNT 
Thái Nguyên, 2019). Đây là tỷ lệ còn thấp so với kỳ vọng về ATTP, mặc 
dù tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ chuỗi chè an toàn. Hà Nội thì có 
4 chuỗi liên kết sản xuất chè, chiếm khoảng 9,2% diện tích chè. Tuyên 
1 Nhu cầu tiêu thụ NSTP trung bình hàng năm của Thành phố Hồ Chí Minh: Gạo khoảng 
825.000 tấn/năm; thịt các loại 330.000 tấn/năm; thủy sản các loại trên 450.000 tấn/năm; rau, củ, 
quả các loại 1.800.000–1.900.000 tấn/năm; trứng gia cầm 900 triệu quả/năm (Nguồn: Đề tài “Liên 
kết vùng để cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố do Trường Đại học Kinh tế Thành phố và 
Sở Công Thương Thành phố thực hiện)
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Quang có 1.500 ha chè tham gia chuỗi liên kết, đạt 18% tổng diện tích 
chè kinh doanh.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là việc chứng nhận VietGAP chỉ xuất hiện 
trong hồ sơ ở nơi sản xuất mà không được dán nhãn trên sản phẩm cuối 
cùng. Vì vậy, VietGAP chưa đóng góp vào gia tăng giá trị của sản phẩm 
cuối cùng mà chỉ tốn thêm chi phí cho người sản xuất, do vậy tính bền 
vững của việc áp dụng tiêu chuẩn này chưa cao.

2.1.2. Lợi ích của mô hình quản lý chuỗi nông sản thực phẩm 
an toàn

 ■ Đảm bảo các bên cùng có lợi trong mô hình quản lý chuỗi NSTP  
an toàn

Đảm bảo các bên cùng có lợi là một trong những nguyên tắc sống còn 
trong mối liên kết này. Mô hình chuỗi liên kết này sẽ đem lại lợi ích cho:

• Người nông dân: Tham gia vào mô hình HTX/THT hay sản xuất 
nông sản vệ tinh cho doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ về kỹ thuật, giảm 
chi phí sản xuất và đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng giá 
bán, giảm rủi ro cũng như mở rộng thị trường…

• Tổ chức nông dân/doanh nghiệp: Họ huy động sức mạnh tập thể để 
tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, tiêu chuẩn chất lượng cao hơn, giảm 
chi phí chứng nhận nông sản VietGAP/Nông sản hữu cơ, đăng ký 
thương hiệu/nhãn hiệu, quản lý chất lượng sản phẩm.

• Siêu thị và tác nhân thương mại: Là đối tác mua nông sản trực tiếp 
của tổ chức nông dân hoặc doanh nghiệp sản xuất nông sản. Họ 
tham gia vào mô hình liên kết sẽ có nguồn nông sản ổn định, đảm 
bảo chất lượng, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại, tăng 
lượng khách hàng trung thành.

 ■ Tăng niềm tin giữa người tiêu dùng cuối cùng đối với sản phẩm  
nông sản

• Một trong những lý do chính hiện nay ảnh hưởng đến sự chậm mở 
rộng thị trường nông sản VietGAP hay nông sản hữu cơ là niềm tin 
của người tiêu dùng vào sản phẩm còn thấp. Hiện có nhiều tổ chức 
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nông dân, doanh nghiệp sản xuất nông sản an toàn được ngành chức 
năng, tổ chức chứng nhận, tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn có niềm 
tin thấp về nông sản an toàn và do đó các sản phẩm nông sản an toàn 
rất khó tiêu thụ, ảnh hưởng ngược lại tới sản xuất.

• Mô hình liên kết này sẽ giúp xây dựng được hệ thống truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, sự tham gia của người tiêu dùng, tác nhân 
thương mại vào việc giám sát chất lượng sản phẩm dọc theo chuỗi 
giá trị. Việc thiết lập các mối liên kết sản xuất, giám sát chất lượng 
và tiêu thụ sản phẩm của mô hình đã làm thay đổi nhận thức cho 
người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng trong việc 
cùng nhau phối hợp sản xuất và giám sát chất lượng sản phẩm nông 
sản an toàn, đảm bảo giá trị đích thực của sản phẩm, tạo niềm tin 
cho người tiêu dùng, tạo động lực cho người sản xuất và người kinh 
doanh và cuối cùng là góp phần thúc đẩy và nâng cao thị trường 
nông sản an toàn.

 ■ Nâng cao trách nhiệm của THT, HTX và doanh nghiệp sản xuất và 
kinh doanh NSTP an toàn

Mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn được xây 
dựng dựa trên sự tự nguyện của các bên nên các chủ thể tham gia liên kết 
tự giác và chủ động tham gia mô hình để tạo ra sản phẩm đáp ứng các quy 
định của pháp luật về ATTP cũng như những yêu cầu của thị trường. Vì 
vậy, trong chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn mỗi chủ thể 
tham gia phải thực hiện tốt và đảm bảo tính trung thực trong sản xuất, 
chế biến và tiêu thụ nông sản và như vậy bắt buộc HTX/THT hay doanh 
nghiệp phải tự nâng cao ý thức trách nhiệm với sản phẩm nông sản và các 
mối liên kết trong chuỗi. Chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản 
an toàn đã giúp người sản xuất ổn định đầu ra với giá cả hợp lý, từng bước 
thay đổi tập quán trong sản xuất, kinh doanh từ nhỏ lẻ manh mún, lạc hậu 
sang có tổ chức, áp dụng kiến thức khoa học–kỹ thuật.

 ■ Nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm giá trị ra tăng cho chuỗi 
nông sản

Mô hình chuỗi liên kết này sẽ giúp huy động các nguồn lực cùng tập 
trung sản xuất, chia sẻ rủi ro và lợi nhuận, cho phép kiểm tra chất lượng, vệ 
sinh ATTP và các tiêu chuẩn kỹ thuật một cách thuận lợi và chi phí thấp. 
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Cả 4 mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn chỉ ra 
rằng người nông dân tham gia vào mô hình đều cho hiệu quả kinh tế cao 
hơn do chi phí sản xuất giảm, năng suất chất lượng nông sản cao hơn, giá 
bán cao hơn và tỷ lệ hao hụt do không bán được giảm đáng kể.

 ■ Giảm ô nhiễm môi trường
Sản xuất nông sản an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn đảm bảo 

việc kiểm soát các yếu tố đầu vào, giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất 
giúp giảm rõ rệt các tác nhân gây ô nhiễm môi trường từ phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật dư thừa, đồng thời kết hợp với tăng cường sử dụng phân 
hữu cơ vừa góp phần cải tạo, giảm suy thoái đất trồng, vừa góp phần giảm 
thiểu lượng chất thải hữu cơ ra môi trường, bảo vệ các loài thiên địch, 
bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ sức khỏe người sản xuất và cộng đồng 
xung quanh.

2.1.3. Một số hạn chế trong mô hình quản lý chuỗi nông sản 
thực phẩm an toàn

• Tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu vốn, tập quán canh 
tác lạc hậu, trình độ học vấn thấp, thiếu kinh nghiệm sản xuất, đặc 
biệt là năng lực quản lý kinh tế hộ, kinh tế tập thể của nông dân, các 
HTX/THT cũng ảnh hưởng rất lớn đến thành công của mô hình 
chuỗi liên kết. Mô hình liên kết nhỏ lẻ sẽ rất khó áp dụng các quy 
định của thực hành nông nghiệp tốt, khoa học công nghệ và hệ thống 
quản lý chất lượng tiên tiến.

• Mối liên kết trong chuỗi giữa người sản xuất với HTX/doanh nghiệp 
cũng như giữa HTX/Doanh nghiệp với tác nhân thương mại còn 
thiếu chặt chẽ và chưa mang tính đồng bộ. Sự liên kết và chia sẻ lợi 
ích giữa HTX/THT/Doanh nghiệp và người sản xuất chưa hài hòa. 
Lợi ích của người nông dân tham gia vào một số mô hình chuỗi liên 
kết nông sản an toàn còn thấp.

• Một số chính sách hỗ trợ thúc đẩy mô hình liên kết sản xuất và 
tiêu thụ nông sản nói chung và nông sản an toàn nói riêng còn hạn 
chế. Nhà nước còn thiếu các chính sách nhằm khuyến khích HTX/
Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn tham gia vào mô hình. 
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Ngoài ra, Nhà nước chưa có chế tài cụ thể để xử lý khi xảy ra vi phạm 
hợp đồng liên kết giữa các bên. Nhiều mô hình liên kết bị phá vỡ khi 
có sự biến động về giá, thị trường tiêu thụ.

• Khâu chế biến và bảo quản nông sản an toàn trong chuỗi liên kết 
vẫn còn hạn chế vì vậy giá trị gia tăng của các sản phẩm nông sản 
an toàn chưa cao. HTX/THT/Doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu 
tư vào lĩnh vực sản xuất, bảo quản và chế biến các sản phẩm nông 
nghiệp an toàn. Công tác quản lý ATTP theo chuỗi giá trị nông 
sản vẫn còn là một vấn đề cần cải thiện. Cùng với đó là nhận thức 
của người sản xuất, HTX/THT/Doanh nghiệp và kể cả người tiêu 
dùng về nông sản an toàn còn nhiều hạn chế. Từ các chính sách 
cấp Trung ương, các tỉnh đã có những chính sách đặc thù phù hợp 
với điều kiện của địa phương trong quản lý, hỗ trợ phát triển chuỗi 
nông sản an toàn.

2.2. THỰC TRẠNG MỘT SỐ CHUỖI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM AN TOÀN TRONG CÁC NGÀNH SẢN PHẨM 
RAU, QUẢ, CHÈ VÀ THỊT QUA KHẢO SÁT CỦA ĐỀ TÀI

2.2.1. Chuỗi rau an toàn Mộc Châu, tỉnh Sơn La
2.2.1.1. Thực trạng phát triển
Xuất phát từ kết quả đánh giá nhanh chuỗi giá trị và nghiên cứu xác định 
nhu cầu tiêu dùng, dự án đã xác định và triển khai các hoạt động can thiệp 
gồm: 1) Thành lập các tổ chức nông dân sản xuất rau; (2) Thử nghiệm và 
đa dạng chủng loại rau sản xuất; (3) Xây dựng mô hình quản lý chất lượng 
rau an toàn; (4) Xây dựng thương hiệu và quảng bá, xúc tiến thương mại; 
(5) Xây dựng liên kết tiêu thụ sản phẩm; (6) Xây dựng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm. 

Từ chỗ chỉ được tiêu thụ thông qua các chợ bán buôn ở Hà Nội, sản 
phẩm RAT đã được cung ứng trực tiếp đến hệ thống các nhà phân phối, bán 
lẻ theo hướng chất lượng như: Siêu thị Fivimart, Metro, AEON, Vinmart 
của tập đoàn Vingroup, chuỗi cửa hàng Bác Tôm, Biggreen, Tràng An, 
Chất Việt, Greenlife... Năm 2012, khối lượng RAT của Mộc Châu và Vân 
Hồ được tiêu thụ thông qua kênh phân phối yêu cầu chất lượng cao (siêu 
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thị, cửa hàng tiện ích) chỉ có 31 tấn và đã tăng lên 233 tấn, 361 tấn, 420 
tấn và 691 tấn lần lượt trong các năm 2013, 2014, 2015 và 2016. Năm 2017, 
tổng sản lượng rau được tiêu thụ tăng lên khoảng 1.000 tấn, tăng 44% so 
với năm 2016.

Nhìn chung, nhờ triển khai các hoạt động can thiệp của dự án ACIAR 
vào trong chuỗi giá trị rau an toàn Mộc Châu đã giúp khai thác được lợi 
thế của huyện Mộc Châu, phát triển sản xuất rau an toàn, phát triển thị 
trường tiêu thụ, nâng cao giá bán và thu nhập cho nông dân, người tiêu 
dùng được sử dụng sản phẩm an toàn và đáng tin cậy.

2.2.1.2. Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo chuỗi
Ngoài thể chế quản lý chất lượng do các cơ quan, đơn vị bên ngoài thì tại 
mỗi hợp tác xã đều thành lập ban kiểm soát để thực hiện kiểm soát chất 
lượng nội bộ thông qua điều lệ hợp tác xã. Ban kiểm soát, kiểm soát viên 
hoạt động độc lập, kiểm tra và giám sát hoạt động của HTX theo quy định 
của pháp luật và điều lệ HTX, số lượng 05 người (1 trưởng ban kiểm soát 
và 4 kiểm soát viên phụ trách 4 nhóm nhỏ trong HTX) do đại hội thành 
viên bầu trực tiếp trong số thành viên HTX. Ban kiểm soát thực hiện 
nhiệm vụ:

Sơ đồ 2.5. Chuỗi giá trị rau an toàn Mộc Châu
(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài, 2018 – 2019)

Chú thích:
Luồng sản phẩm
Luồng thông tin

Luồng đầu tư

Người sản xuất

Hợp tác xã (Thu gom) Hợp tác xã (Thu gom)

Hệ thống các cửa
hàng tiện ích 

(Biggreen, Bác 
Tôm )

Hệ thống siêu thị
(Metro, Fivimart, 

Vinmart, AEON....).

Người tiêu dùng
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1. Giám sát chất lượng trong hoạt động sản xuất RAT của các thành viên 
sản xuất và hoạt động tiêu thụ RAT của nhà cung ứng;

2. Kiểm tra nhật ký ghi chép định kỳ ít nhất 2 tuần/lần/hộ. Thông báo lỗi, 
nhắc nhở và xử lý vi phạm theo quy chế;

3. Thông báo lỗi vi phạm và danh sách thành viên vi phạm tới Giám đốc 
và thu quỹ đóng góp cũng như lỗi mắc sai phạm của nhóm phụ trách 
cho thủ quỹ. Nhìn chung, với quy trình kiểm soát chất lượng cả bên 
trong (quản lý nội bộ) và bên ngoài (cơ quan nhà nước và dự án) sản 
phẩm rau an toàn Mộc Châu đã đáp ứng được chất lượng khi đưa ra 
thị trường tiêu thụ.

2.2.1.3. Một số kinh nghiệm rút ra
• Để phát triển thành công chuỗi giá trị cần có sự hỗ trợ rất nhiều từ 

các chương trình, dự án. Cụ thể, chuỗi rau an toàn Mộc Châu đã 
nhận được sự hỗ trợ từ dự án ACIAR.

• Cách tiếp cận, cách hỗ trợ, can thiệp của dự án cần xuất phát từ kết 
quả đánh giá nhanh chuỗi giá trị và nghiên cứu xác định nhu cầu 
tiêu dùng.

• Kiểm soát chất lượng sản phẩm và ATTP cần thực hiện nghiêm ngặt, 
có sự kết hợp giữa quản lý chất lượng của các cơ quan nhà nước và 
quản lý chất lượng nội bộ trong các HTX.

• Kết nối được thị trường tiêu thụ sản phẩm là hoạt động quyết định 
đến thành công của chuỗi giá trị rau an toàn Mộc Châu.

2.2.2. Chuỗi rau hữu cơ Thanh Xuân- Hà Nội
2.2.2.1. Thực trạng phát triển
Liên nhóm sản xuất rau hữu cơ Thanh Xuân (ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc 
Sơn, Hà Nội) được hình thành từ tháng 7/2008 theo chương trình dự án 
của Tổ chức Phát triển nông nghiệp châu Á, Đan Mạch  (ADDA), Canada 
và Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô thị Hà Nội. Ban đầu, nhóm 
sản xuất rau hữu cơ chỉ có 11 thành viên với diện tích canh tác là 0,7ha. 
Quá trình sản xuất tuân thủ theo nguyên tắc: Không dùng thuốc, phân 
bón hóa học, chất kích thích, chất bảo quản, chất biến đổi gen.

Tất cả sản phẩm sản xuất ra đều tuân theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS (Hệ 
thống bảo đảm cùng tham gia). Sau 10 năm hoạt động, đến nay đã có 25 
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nhóm tự quản, tự nguyện trồng rau quả, với tổng diện tích 25ha và sản 
xuất hơn 50 loại rau củ theo mùa. Năm 2013, HTX rau hữu cơ Thanh Xuân 
được thành lập với 14 thành viên, đến nay phát triển lên 161 thành viên. 
HTX sản xuất rau hữu cơ theo quy trình PGS, được hiểu là quy trình kiểm 
soát chất lượng rau quả rất nghiêm ngặt, có thể truy xuất nguồn gốc đến 
tận hộ sản xuất và ngày, giờ thu hoạch rau...

Hiện nay, xã Thanh Xuân mỗi tháng đưa ra thị trường Hà Nội từ 
30–40 tấn rau hữu cơ, riêng vụ Đông có thể lên tới 70 tấn. Mức giá bình 
quân là 15.000 đồng/kg rau củ quả và 25.000 đồng/kg rau gia vị (xà lách, 
hành, mùi tàu, húng…). Toàn bộ sản phẩm rau hữu cơ trước khi đưa ra thị 
trường đều được sơ chế, đóng gói, dán tem nhãn đầy đủ mọi thông tin truy 
xuất nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Các sản phẩm này được phân phối 
trực tiếp qua hệ thống hơn 30 cửa hàng, đối tác uy tín như: Bác Tôm, Tâm 
Đạt, Sói Biển, Ecomart, Lục Thủy, Tràng An. Đặc biệt, xã Thanh Xuân hiện 
đã bắt đầu xuất khẩu rau gia vị sang thị trường Nhật Bản. Xét về mặt thu 
nhập, so với trồng lúa, lợi nhuận mang lại từ rau hữu cơ gấp từ 6–7 lần. 
Hiện nay, mỗi thành viên có thu nhập bình quân 4,5–6 triệu đồng/tháng 
sau khi trừ đi tất cả các chi phí. Ước tính lợi nhuận mang lại trên 1ha trồng 
rau hữu cơ hằng năm đạt khoảng 1 tỷ đồng.

Các nhóm sản xuất rau hữu cơ trên địa bàn xã Thanh Xuân đều được 
thành lập trên tinh thần tự nguyện, các hội viên viết đơn xin tham gia nhóm 
và ký vào cam kết hoạt động nhóm. Nội dung chính trong cam kết nhóm 
được xây đựng dựa trên các tiêu chuẩn về sản xuất rau hữu cơ (gồm 22 tiêu 
chuẩn), vì thế khi các hộ viên tham gia ký vào cam kết nhóm đồng nghĩa với 
việc đã cam kết thực hiện các tiêu chuẩn bắt buộc trong sản xuất. Ngoài ra, 
trong cam kết nhóm còn xây dựng các quy định về kiểm tra, thanh tra việc 
thực hiện cam kết sản xuất, quy định xử phạt đối với các hộ viên không chấp 
hành đúng nội quy. Cụ thể các nội quy trong việc xử phạt như sau: nếu vi 
phạm lần 1 phạt cảnh cáo 10 triệu đồng, vi phạm lần 2 phạt 15 triệu đồng và 
1 năm không bao tiêu sản phẩm, vi phạm lần 3 phạt 15 triệu đồng và khai 
trừ ra khỏi nhóm. Hộ viên tham gia nhóm có nghĩa vụ đóng phí hoạt động 
nhóm là 1.000 đ/1kg sản phẩm được bán đi theo hợp đồng; đóng 100.000  
đ/năm cho hoạt động thanh kiểm tra liên nhóm và cấp chứng nhận PGS.

Sau khi các hộ viên đã ký cam kết nhóm, Hội Nông dân xã Thanh 
Xuân t    iến hành tổ chức bầu nhóm trưởng và ban thanh tra nhóm. Nhóm 
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trưởng và ban thanh tra có vai trò quan trọng trong việc thực hiện giám 
sát hoạt động sản xuất của các hộ viên, đồng thời hướng dẫn để hộ viên 
thực hiện đúng quy định. Ngoài ra, ban thanh tra nhóm trong từng nhóm 
còn có chức năng giám sát hoạt động của các nhóm trong liên nhóm. Do 
đặc thù của việc giám sát về chất lượng để cấp chứng nhận sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn hữu cơ PGS, liên nhóm sản xuất được xây dựng nhằm thực 
hiện thanh tra kiểm tra giám soát hoạt động sản xuất của các nhóm, từ đó 
cấp chứng chỉ PGS theo phương pháp chứng nhận có sự tham gia cho các 
nhóm đạt yêu cầu.

 ■ Ban quản lý liên nhóm
• Làm nhiệm vụ quản lý chung các hoạt động trong từng nhóm 

thành viên thông qua báo cáo hoạt động sản xuất và bán sản phẩm 
trong từng tháng.

• Nắm bắt các khó khăn và đề xuất của các nhóm trong sản xuất, 
tiêu thụ sản phẩm.

• Tìm kiếm các đối tác tiêu thụ, kết hợp với các tổ chức xã hội nhằm 
tuyên truyền quảng bá hình ảnh rau hữu cơ Thanh Xuân đến với 
người tiêu dùng.

• Lập kết hoạch điều phối nguồn vốn tài trợ từ các nguồn (dự án, hỗ 
trợ từ chính quyền địa phương...)

Ban quản lý liên nhóm
 - 1 trưởng nhóm

- 1 phó trưởng nhóm

Nhóm sản xuất (25 nhóm)
- Nhóm trưởng
- Ban thanh tra
- Hội viên

 
  

Tổ vật tư liên nhóm

Ban thanh tra liên nhóm
- 7 thành viên 

Sơ đồ 2.6. Tổ chức liên nhóm sản xuất rau hữu cơ Thanh Xuân
(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của đề tài )
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 ■  Ban thanh tra liên nhóm
• Phối hợp thanh tra chéo giữa các nhóm để kiểm tra cấp chứng 

nhận đạt tiêu chuẩn PGS cho các hộ viên trong nhóm sản xuất.
 ■ Tổ vật tư liên nhóm:

• Căn cứ vào kế hoạch sản xuất của từng nhóm và đề xuất mua vật 
tư từ các nhóm sản xuất để tiến hành đặt mua vật tư theo các tiêu 
chuẩn trong sản xuất rau hữu cơ.

 ■  Nhóm sản xuất
• Nhóm trưởng lập kế hoạch sản xuất cho từng hộ sản xuất theo đơn 

đặt hàng với các đơn vị thu mua, thu thập đề xuất thu mua vật tư 
từ các hộ viên để tiến hành mua hoặc gửi lên tổ vật tư liên nhóm.

• Ban thanh tra nhóm thực hiện việc kiểm tra hướng dẫn các hộ 
viên ghi chép sổ và quy trình canh tác trên đồng ruộng. Kiểm tra 
giám sát hoạt động của nhóm khác trong liên nhóm. Hộ viên thực 
hiện sản xuất theo kế hoạch sản xuất của nhóm và thực hiện cam 
kết nhóm.

 ■ Nhu cầu của người tiêu dùng rau tại Hà Nội
Bảng 2.1 mô tả đánh giá của người tiêu dùng về mức độ quan trọng của 

các tiêu chí đối với rau an toàn.
Trong quá trình chọn mua rau, người tiêu dùng căn cứ vào nhiều tiêu 

chí khác nhau: nguồn gốc, độ tươi, đóng gói, nhãn mác, giá, giấy chứng 
nhận an toàn… Để đánh giá đúng mức độ quan trọng của các tiêu chí đó, 
chúng tôi sử dụng chung một loại thang đo. Trên thang đo, điểm số được 
sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ 0 điểm đến 10 điểm, trong đó 0 điểm = tiêu 
chí đánh giá rất không quan trọng, 10 điểm = tiêu chí đánh giá rất quan 
trọng. Dựa vào số liệu điều tra của 40 mẫu người tiêu dùng tại Hà Nội, cho 
kết quả như sau:

Nguồn gốc sản phẩm: Mức điểm cho tiêu chí nguồn gốc sản phẩm 
tương đối cao. Chiếm trên 82% người tiêu dùng đánh giá tiêu chí nguồn 
gốc sản phẩm có điểm số từ trên 6–10 điểm.

Độ tươi của rau: Hầu hết người tiêu dùng dựa vào đánh giá cảm quan 
trong chọn mua các loại rau. Tiêu chí dễ đánh giá cảm quan nhất là độ 
tươi của rau. Vì vậy điểm số mà người tiêu dùng cho tiêu chí này rất cao. 
Chiếm gần 60% người được điều tra cho tiêu chí này điểm số cao nhất 
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(9–10 điểm). Điều đó cho thấy, để bán được sản phẩm, ngoài yêu cầu rau 
có chất lượng đặc trưng còn phải đảm bảo độ tươi.

Đóng gói sản phẩm: Người tiêu dùng ít quan tâm đến tiêu chí đóng gói 
sản phẩm hơn so với các tiêu chí khác trong chọn mua rau. Chiếm 25,69% 
và 37,94% người tiêu dùng cho tiêu chí này mức điểm tương ứng từ trên 
2–4 điểm và từ trên 4–6 điểm, tương đương mức độ quan trọng trung bình 
khi chọn mua rau. Do việc đóng gói cho sản phẩm tại các điểm bán chưa 
được thực hiện tốt (rau được bày trực tiếp trên các giá, kệ bán) nên việc gắn 
nhãn mác riêng cho sản phẩm rất hạn chế. Vì vậy, người tiêu dùng cũng ít 

Bảng 2.1. Mức độ quan trọng của các tiêu chí đối với người tiêu dùng rau tại Hà Nội 
 (Đơn vị tính: %)

Chỉ tiêu
Mức điểm (0: rất không quan trọng, 10: rất quan trọng)

0–2 < 2–4 < 4–6 < 6–8 < 8–10
Mức độ quan trọng 
của tiêu chí nguồn 
gốc sản phẩm

0,40 4,35 13,44 44,66 37,15

Mức độ quan trọng 
của tiêu chí độ tươi 
sản phẩm

0,00 0,00 2,77 38,34 58,89

Mức độ quan trọng 
của tiêu chí đóng gói

3,95 25,69 37,94 22,53 9,88

Mức độ quan trọng 
của tiêu chí nhãn 
mác

3,56 18,97 42,29 24,51 10,67

Mức độ quan trọng 
của tiêu chí thương 
hiệu

5,53 20,95 35,18 27,67 10,67

Mức độ quan trọng 
của tiêu chí giấy 
chứng nhận rau an 
toàn

1,19 4,74 30,04 38,74 25,30

Mức độ quan trọng 
của tiêu chí giá sản 
phẩm

2,37 13,44 22,53 41,90 19,76

Mức độ quan trọng 
của tiêu chí chất 
lượng sản phẩm

0,00 0,40 2,77 20,55 76,28

Nguồn: Số liệu điều tra của đề tài, 2017–2018
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quan tâm hơn đối với tiêu chí này trong chọn mua sản phẩm. Tuy nhiên, 
thực tế điều tra cho thấy, việc đóng gói và gắn nhãn mác cho sản phẩm là 
rất cần thiết. Những hoạt động này sẽ góp phần bảo vệ danh tiếng, chất 
lượng của sản phẩm cũng như tạo được lòng tin đối với người tiêu dùng.

Thương hiệu: Vì thương hiệu sản phẩm là khái niệm khá trừu tượng 
nên có rất nhiều người tiêu dùng chưa hiểu rõ khái niệm này. Bên cạnh 
đó, sự đa dạng về nguồn cung cấp và chủng loại rau tại thị trường Hà Nội 
cũng dẫn đến việc phân biệt thương hiệu giữa những loại sản phẩm đó 
của người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn. Do đó, tiêu chí thương hiệu sản 
phẩm cũng ít được người tiêu dùng quan tâm trong lựa chọn mua rau. 
Điều này được thể hiện qua điểm số mà phần lớn người tiêu dùng cho tiêu 
chí này chỉ ở mức trung bình (từ 4–6 điểm). Để bảo vệ và nâng cao uy tín, 
danh tiếng thương hiệu rau an toàn Hà Nội cần cung cấp cho người tiêu 
dùng đầy đủ các thông tin có liên quan đến sản phẩm (nguồn gốc, chất 
lượng, độ an toàn…) thông qua hệ thống bao gói, nhãn mác.

Giấy chứng nhận rau an toàn: Ðối với người tiêu dùng, giấy chứng 
nhận rau an toàn có ảnh hưởng lớn đến việc ra quyết định mua rau. Đó là 
cơ sở pháp lý giúp cho người tiêu dùng tin tưởng vào sản phẩm có chứng 
nhận. Vì vậy, chiếm trên 60% người tiêu dùng đánh giá tiêu chí này từ mức 
khá quan trọng đến rất quan trọng. Trong thời gian tới, để triển khai tiêu 
thụ rau an toàn tại thị trường Hà Nội yêu cầu đặt ra đối với sản phẩm là 
có giấy chứng nhận an toàn.

Giá rau: Bên cạnh việc lựa chọn sản phẩm có chất lượng thì giá rau 
cũng là một tiêu chí quan trọng đối với người tiêu dùng. Chiếm trên 60% 
người tiêu dùng đánh giá tiêu chí này quan trọng khi chọn mua rau (mức 
điểm cho từ trên 6–10 điểm). Sở dĩ tiêu chí này được đánh giá cao vì trên 
thị trường có nhiều loại rau nhưng thông tin có liên quan không đầy đủ, 
chưa tạo được lòng tin nên người tiêu dùng không sẵn sàng chi trả giá cao 
để mua những sản phẩm đó.

Chất lượng sản phẩm: Tổng hợp tất cả các đánh giá của người tiêu 
dùng đối với các chỉ tiêu khác nhau ở các mức độ cho thấy mặc dù giữa các 
tiêu chí khác nhau thì có sự đánh giá khác nhau nhưng nhìn chung người 
tiêu dùng rất quan tâm, chú ý tới chất lượng chung của sản phẩm. Khảo 
sát cho thấy có rất đông người tiêu dùng (chiếm 76,28%) cho tiêu chí chất 
lượng chung của sản phẩm mức điểm cao nhất (từ 9–10 điểm) và cũng là 
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mức thể hiện sự quan tâm nhất của người tiêu dùng. Bởi vậy, mặc dù là 
rau an toàn có ưu điểm về tính khác lạ, độc đáo theo thời vụ thì sản phẩm 
muốn được người tiêu dùng quan tâm trong việc tiêu thụ thì các hộ sản 
xuất, doanh nghiệp phân phối cũng phải quan tâm nhiều tới chất lượng 
của sản phẩm.

2.2.2.2. Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo chuỗi
Quản lý chất lượng trong mô hình rau hữu cơ Thanh Xuân hiện đang 
thực hiện được gọi tắt là PGS (Paticipatory Guarantee Systems: Hệ thống 
đảm bảo chất lượng có sự tham gia). Hệ thống này sẽ có 03 tổ chức tham 
gia kiểm tra chất lượng trước khi sản phẩm được đưa đến các cơ sở phân 
phối. Gồm có: (1) Giám sát trong từng nhóm và kết quả giám sát này sẽ 
được một nhóm khác công nhận đạt yêu cầu. (2) Giám sát của tổ chức cấp 
chứng nhận và (3) Giám sát của các tổ chức xã hội là đối tượng tiêu thụ, 
hội người tiêu dùng, người tiêu dùng và các tổ chức xã hội khác như Hội 
Nông dân, Hội Phụ nữ có thể tham gia đăng ký kiểm tra chất lượng của 
nhóm sản xuất.

Giám sát nội bộ nhóm: Giám sát nội bộ nhóm diễn ra thường xuyên 
trong quá trình thực hiện sản xuất của nhóm, thực hiện nhắc nhở và phát 
hiện các thành viên không thực hiện các cam kết về sản xuất hữu cơ. Giám 

Sơ đồ 2.7. Mô hình quản lý an toàn thực phẩm rau hữu cơ Thanh Xuân
(Nguồn: Tổng hợp điều tra đề tài)

Nhóm 
sản xuất 1

Nhóm 
sản xuất 2

Chi cục Trồng trọt 
và Bảo vệ thực vật

   
   

Công ty

  

Giám sát nội bộ
nhóm 1

Giám sát liên nhóm

Giám sát 
ngoài nhóm 2
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sát nhóm có quyền xử phạt theo cam kết nội bộ nhóm (đối với nhóm 
nghiên cứu, chưa xử phạt).

Giám sát ngoài nhóm: Thực hiện theo hình thức kiểm tra đột xuất việc 
thực hiện sản xuất và ghi chép sổ của nhóm sản xuất; hoặc kiểm tra định 
kỳ phục vụ cho việc cấp chứng nhận PGS.

Giám sát liên nhóm: Liên nhóm kiểm tra đột xuất và 6 tháng kiểm tra 
định kỳ để cấp chứng nhận PGS.

Giám sát của công ty và các tổ chức xã hội khác: Công ty có thể tham gia 
cùng đoàn kiểm tra liên nhóm kiểm tra đột xuất và kiểm tra để cấp chứng 
nhận. Công ty cũng có thể đơn phương kiểm tra bằng phương pháp viếng 
thăm đột xuất và kiểm tra thông qua các nhân viên nhận hàng ở thực địa.

Giám sát của Phòng Nông nghiệp: Là những giám sát thông thường 
nằm trong nhiệm vụ của Phòng Nông nghiệp đối với vùng sản xuất và tác 
nhân kinh doanh sản phẩm rau về đảm bảo các điều kiện sản xuất an toàn 
theo quy định của pháp luật.

Giám sát của người tiêu dùng: Người tiêu dùng có thể yêu cầu xem 
chứng chỉ của các công ty bán sản phẩm, tham quan mô hình sản xuất.

Mô hình sản xuất rau hữu cơ mang lại giá trị kinh tế cao và ổn định 
cho người sản xuất nhờ tính đặc thù riêng của chất lượng sản phẩm. Sự 
khác biệt và dễ nhận thấy về chất lượng sản phẩm đã giúp người tiêu dùng 
tin tưởng vào sản phẩm và sẵn sàng chi trả với giá cao hơn các sản phẩm 
rau khác. Việc phát triển các mô hình sản xuất rau hữu cơ, ngoài mang lại 
lợi ích kinh tế cho những hộ sản xuất thì lợi ích quan trọng và lâu dài mà 
nhóm sản xuất mang lại là lợi ích về sức khỏe cộng đồng và môi trường 
sống bền vững.

Như vậy, việc kết hợp sản phẩm rau với các tiêu chuẩn chất lượng đặc 
thù đã giúp các vùng rau sản xuất hữu cơ phát triển bền vững và tăng được 
lợi nhuận cho người sản xuất, đồng thời đảm bảo về chất lượng ATTP mà 
không chịu sự áp lực giám sát nào từ phía Nhà nước đối với quá trình sản 
xuất, tiêu thụ.

2.2.2.3. Bài học kinh nghiệm
Qua mô hình sản xuất rau hữu cơ Thanh Xuân ta có thể thấy, người sản 
xuất hoàn toàn có thể sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng nếu được 
sự hỗ trợ về: Đào tạo kỹ thuật sản xuất; Có hỗ trợ ban đầu về điều kiện 
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cơ sở hạ tầng vốn sản xuất nhằm hỗ trợ trong giai đoạn chuyển đổi chất 
lượng sản xuất chưa có sự công nhận về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn 
thực phẩm theo chuỗi; Hỗ trợ kết nối về thị trường tiêu thụ sản phẩm; Hỗ 
trợ về các chiến dịch quảng bá sản phẩm; Hỗ trợ đào tạo kiến thức quản 
lý sản xuất.

Về phía Nhà nước, người sản xuất mong muốn được sự hỗ trợ về hành 
lang chính sách, sớm chấp nhận các tiêu chuẩn tự công bố để người sản 
xuất ổn định sản xuất và doanh nghiệp có thể tăng cường quảng bá thương 
hiệu sản phẩm. Hỗ trợ tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu 
dùng về tầm quan trọng của sản phẩm an toàn đến sức khỏe cộng đồng và 
thế hệ tương lai.

2.2.3. Chuỗi rau an toàn tại tỉnh Lâm Đồng và Thành phố  
Hồ Chí Minh

2.2.3.1. Thực trạng phát triển
Nghiên cứu sâu được thực hiện với 5 chuỗi hợp tác xã rau an toàn (HTX 
Nhuận Đức, HTX Phú Lộc, HTX Phước An tại TP.HCM; HTX Tân Tiến, 
HTX Anh Đào của tỉnh Lâm Đồng).

Về sản xuất: Kết quả khảo sát 70 mẫu tác nhân sản xuất trong các chuỗi 
rau tại Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh được minh hoạ trong Bảng 2.2.

Đặc điểm chung của các mô hình này là: Có sự tham gia của HTX và 
các HTX đều hoạt động theo Luật HTX năm 2012. HTX có vai trò rất quan 
trọng, là đầu tàu liên kết các tác nhân trong chuỗi. Lĩnh vực hoạt động 
chủ lực của các HTX điều tra là cung ứng vật tư đầu vào, hoạt động đầu 
ra. Cung ứng vật tư đầu vào: chủ yếu là phân bón, thuốc BVTV, giống cây 
trồng. Với loại hình dịch vụ cung ứng vật tư đầu vào như phân bón giúp 
cho bà con thành viên yên tâm sản xuất về chất lượng phân bón cũng như 
giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, số lượng thành viên tham gia sử dụng các 
loại hình dịch vụ này còn ít do phần lớn các HTX chưa có phương tiện vận 
chuyển, cách tổ chức phục vụ của HTX với thành viên còn yếu so với các tổ 
chức kinh doanh cá nhân hay các doanh nghiệp khác. Quy trình sản xuất 
của HTX được tổ chức khép kín từ khâu canh tác, thu hoạch, sơ chế và tiêu 
thụ. Các xã viên sản xuất theo kế hoạch sản xuất của HTX, sản xuất rau 
theo quy trình sản xuất rau an toàn (VietGAP), HTX có cán bộ giám sát 
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Bảng 2.2. Thực trạng sản xuất các chuỗi rau an toàn tại Lâm Ðồng và Hồ Chí Minh

Chỉ tiêu ĐVT HTX Anh Đào  
(n= 13)

HTX Tân Tiến  
(n=14)

HTX Phước An  
(n=15)

HTX Phú Lộc  
(n=14)

HTX Nhuận Đức  
(n=14)

Năm thành lập năm 2003 2010 2002 2011 2007
Số thành viên khi 
mới thành lập

Thành viên 7 15 8 - 150 

Số thành viên 
năm 2018

Thành viên 22 20 - 62 7

Số hộ liên kết sản 
xuất

Hộ liên kết 180 16 - 200 20

Diện tích đất  
sản xuất

270 ha. (HTX: 127 ha, 
hộ liên kết: 143 ha)

40ha 50 ha 100 ha 23 ha (HTX 3 ha và 
20 ha của nông dân 

các tổ liên kết )1

Quy trình  
sản xuất

VietGAP VietGAP VietGAP VietGAP VietGAP

Sản lượng tấn/năm 40.000 1800 1800-2800 7.200-10.800 
tấn/năm)

 1500-1800 tấn/năm

Vùng trồng: Đà Lạt, Đức Trọng, 
Đơn Dương, Lạc 

Dương

Đà Lạt, Đức 
Trọng, Đơn 

Dương,

Xã Tân Quý Tây, 
Bình Chánh

Lâm Đồng, 
Củ Chi, Bình 
Chánh, Long 

An, Tiền Giang

Xã Nhuận Đức, 
Trung Lập Thượng, 

Củ Chi

Vận chuyển đến 
khu sơ chế HTX

Ô tô thường, xe máy, 
xe ba gác

xe máy,  
xe ba gác

xe máy,  
xe ba gác

xe máy,  
xe ba gác

xe máy,  
xe ba gác

(1)Năm 2013, HTX chuyển đổi từ rau an toàn sang tiêu chuẩn VietGAP; do vậy chỉ những hộ nông dân trồng theo tiêu chuẩn VietGAP mới được tham gia vào HTX�
Nguồn: Số liệu điều tra đề tài, 2018
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kỹ thuật được đặt rải rác tại các điểm. Rau được các xã viên sơ chế qua và 
để theo sọt, bó khoảng 10–20kg và tự vận chuyển đến nhà sơ chế của HTX 
bằng xe máy, xe 3 gác, hoặc xe tải thường. Sau đó, HTX sẽ tiến hành sơ chế 
và đóng gói sản phẩm. Hiện nay, HTX đã đứng ra thu mua 100% sản phẩm 
cho các thành viên HTX thông qua cửa hàng rau sạch, siêu thị trong nước.

Về thị trường tiêu thụ: Qua số liệu điều tra 41 mẫu của 5 chuỗi tiêu 
thụ qua HTX cho thấy, phần lớn các HTX đang tiêu thụ sản phẩm qua các 
hệ thống siêu thị như: Coopmart, Fivimart, Big C, Metro TP HCM... Đặc 
điểm chung của các chuỗi này là: Rau sản xuất có chất lượng, đảm bảo vệ 
sinh ATTP được HTX thu gom lại. HTX sẽ tổ chức sơ chế rồi bán thẳng 
cho các cửa hàng rau sạch, siêu thị trong nước hoặc các công ty trung gian 
xuất khẩu.

Bảng 2.3. Thị trường tiêu thụ các chuỗi rau an toàn tại Lâm Ðồng và TP Hồ Chí Minh

Thị trường 
tiêu thụ

HTX Anh 
Đào (n=10)

HTX Tân 
Tiến (n=7)

HTX Phước 
An (n=8)

HTX Phú Lộc 
(n=9)

HTX Nhuận 
Đức (n = 7)

Siêu thị 70% 
(Coopmart 
60%, Fivimart 
10%)

48% (Metro 
HCM 28%, 
KFC Hà Nội 
15%, Fan 
group 5%.

80% (Coop 
mart, Big C, 
Vin Eco).

95% (Coop 
mart, Big C, 
Auchan)

95% Coop 
mart

Cửa hàng 
thực phẩm 
sạch

20% 
(Satrafood 
10%; Khác 
10%)

2% 10% - 2% Satrafood

Chợ đầu mối 
TP HCM

- 40% - - -

Bếp ăn tập 
thể

- 10% 10% 3%

Xuất khẩu 10% (HQ, 
Singapo)

- - - -

Vận chuyển 
đến nơi tiêu 
thụ

Xe lạnh Thuê xe Xe bảo ôn: 
3 xe

Nguồn: Số liệu điều tra đề tài, 2018
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Các tác nhân tham gia gồm người sản xuất, HTX, siêu thị cửa hàng 
bán lẻ và người tiêu dùng. Trong chuỗi giá trị này, các tác nhân có mối liên 
kết chặt chẽ với nhau.

Liên kết giữa hộ nông dân với HTX: Liên kết được thực hiện thông qua 
các hợp đồng bằng miệng chứ chưa có ký kết hợp đồng kinh tế. Hoạt động 
liên kết chủ yếu được thực hiện dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, HTX lập 
kế hoạch chỉ đạo sản xuất và định mức khối lượng bao tiêu sản phẩm cho 
từng thành viên. Thu mua hàng của hộ dân được ghi sổ hoặc có các bảng 
kê và thường cuối tháng tổng kết và thanh toán tiền cho hộ dân. Nhiều hộ 
trồng rau lấy phân bón, hạt giống, thuốc BVTV từ HTX bởi giá thấp hơn 
bên ngoài, không lo bị hàng giả mà đến cuối vụ mới phải trả tiền trừ vào 
tiền rau bán cho HTX.

Liên kết giữa HTX với siêu thị, công ty: Liên kết được thực hiện theo 
hợp đồng ký kết hàng năm giữa HTX với các đối tác cung cấp và đối tác 
tiêu thụ sản phẩm. Quy mô liên kết được thực hiện thông qua các đơn đặt 
hàng và hóa đơn giao hàng gồm: số lượng, chủng loại và giá thu mua trong 
từng thời điểm, thời gian giao hàng, hình thức thanh toán. Đơn đặt hàng 
được gửi bằng Fax hoặc qua email.

Nghiên cứu đối với hai công ty: Công ty TNHH Viet Farm và Công ty 
TNHH SX–TM nông sản Phong Thúy tại tỉnh Lâm Đồng. Qua nghiên cứu 
cho thấy, hai công ty đang sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP 
và với chất lượng sản phẩm tốt, các công ty đã tiếp cận được thị trường cao 
cấp là hệ thống siêu thị trong nước và xuất khẩu.

2.2.3.2. Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm theo chuỗi
Đối với Thành phố Hồ Chí Minh: Việc kiểm tra ATTP theo chuỗi của 

sản phẩm trồng trọt. Sau tháng 6/2017 giao cho 3 đơn vị như sau:
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh: Quản 

lý khâu đầu vào và sản xuất đối với các cơ sở sản xuất, các hộ trên địa bàn 
TP HCM (kiểm tra điều kiện sản xuất ban đầu: đất trồng, nước tưới, kim 
loại nặng, E�coli xem có đủ điều kiện sản xuất hay không để quy hoạch 
vùng sản xuất, sau đó có chính sách hỗ trợ: tập huấn kỹ thuật, dụng cụ 
sản xuất). Cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, vùng sản xuất đủ điều kiện 
ATTP trên địa bàn TP HCM.
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Ban quản lý ATTP TP HCM: Quản lý tại khâu lưu thông, Cấp giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tham gia chuỗi ATTP (để đạt được cơ sở 
đủ điều kiện tham gia chuỗi ATTP, cơ sở phải có chứng nhận VietGAP/
GlobalGAP và được kiểm tra, đánh giá của ban ATTP phối hợp với bên 
thứ 3 xem cơ sở có thực hiện đúng tiêu chuẩn đã đăng ký hay không).

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh: Quản lý tại cửa hàng, chợ bán lẻ
Đối với tỉnh Lâm Đồng: Tỉnh Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh 

đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc cung cấp nguồn thực phẩm cho thành 
phố nhằm hạn chế những thực phẩm kém chất lượng tràn vào Thành phố 
Hồ Chí Minh. Thông qua ký kết, mục tiêu xây dựng phát triển các chuỗi 
cung ứng nông sản giữa tỉnh Lâm Đồng và TP HCM được kiểm soát chặt 
chẽ từ khâu sản xuất ban đầu đến cơ sở sơ chế, chế biến kinh doanh sản 
phẩm nông sản và truy xuất được nguồn gốc xuất xứ.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng: 
Kiểm tra dư lượng thuốc BVTV và điều kiện vệ sinh ATTP kho bãi. Chuỗi 
tự giám sát chất lượng. 1 năm kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở sản xuất 
1 lần theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ 
NN&PTNT.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng: Quản lý khâu đầu vào 
và sản xuất đối với các cơ sở sản xuất, các hộ trên địa bàn Lâm Đồng (kiểm 
tra điều kiện sản xuất ban đầu: đất trồng, nước tưới, kim loại nặng, E�coli 
xem có đủ điều kiện sản xuất hay không để quy hoạch vùng sản xuất, sau 
đó có chính sách hỗ trợ: tập huấn kỹ thuật, dụng cụ sản xuất).

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng: Quản lý tại cửa hàng, chợ bán lẻ.

2.2.3.3. Bài học kinh nghiệm
Nghiên cứu trường hợp các chuỗi HTX rau an toàn: HTX có vai trò rất 

quan trọng, là đầu tàu liên kết các tác nhân trong chuỗi. Lĩnh vực hoạt động 
chủ lực của các HTX điều tra là cung ứng vật tư đầu vào (phân bón, thuốc 
BVTV, giống cây trồng), tổ chức tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho hộ thành viên.

Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp/công ty: Doanh nghiệp có vai 
trò là hạt nhân và “đầu tàu”, đóng vai trò quyết định từ liên kết sản xuất 
gắn với sơ chế, chế biến đến tiêu thụ, phân phối trực tiếp NSTP an toàn 
trên thị trường. Các doanh nghiệp/công ty sẽ tự tổ chức quản lý được chất 
lượng sản phẩm và tìm đầu ra trên thị trường.
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2.2.4. Chuỗi thanh long an toàn tỉnh Bình Thuận
2.2.4.1. Thực trạng phát triển
Tính đến năm 2017, Bình Thuận có hơn 27.000 ha thanh long (tăng 135 
ha so với cuối năm 2016) với sản lượng hơn 277.000 tấn. Sau những năm 
triển khai chương trình sản xuất thanh long an toàn theo hướng VietGAP, 
quy trình này đã đi vào thực chất, phù hợp với yêu cầu sản xuất thực tiễn 
và xu thế phát triển hiện nay. Sản xuất VietGAP từng bước làm thay đổi 
tập quán sản xuất truyền thống của nông dân, góp phần giữ uy tín và chất 
lượng cho sản phẩm thanh long Bình Thuận. Theo báo cáo của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, đến nay diện tích sản xuất thanh long 
VietGAP đạt 7.680 ha (chiếm tỷ lệ 28,27% diện tích thanh long cả tỉnh) với 
hơn 9.000 hộ nông dân tham gia và hình thành được 382 tổ hợp tác, nhóm 
liên kết và trang trại.

Tuy nhiên, phát triển thanh long VietGAP hiện nay vẫn còn gặp rất 
nhiều khó khăn. Số diện tích đánh giá tái cấp chứng nhận giảm nhiều. 
Thực tế hiện nay cho thấy hầu hết các doanh nghiệp và hợp tác xã thanh 
long tiêu thụ trái theo dạng tiểu ngạch sang Trung Quốc. Các doanh 
nghiệp chưa quan tâm nhiều đến việc thu mua sản phẩm thanh long an 
toàn theo tiêu chuẩn VietGAP nên người dân còn xem nhẹ và chưa mặn 
mà với sản xuất an toàn. Giá bán thanh long VietGAP so với thanh long 
thường không có sự khác biệt, trong khi sản xuất thanh long VietGAP đòi 
hỏi nhiều công, chi phí hơn.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về mua bán nông sản thông qua 
hợp đồng và thực hiện Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 04/06/2012 
của UBND tỉnh Bình Thuận, chương trình thí điểm của Sở Công Thương 
tỉnh Bình Thuận đã vận động Doanh nghiệp Tư nhân Rau quả Bình Thuận 
và Hợp tác xã dịch vụ Thanh long hữu cơ Phú Hội thực hiện liên kết sản 
xuất và tiêu thụ thanh long qua hợp đồng. Đến vụ thu hoạch doanh nghiệp 
và HTX trao đổi thông tin về giá cả và sản lượng dự kiến thu hoạch.

Kết quả trong giai đoạn đầu từ tháng 10/2012 đến 15/01/2013, doanh 
nghiệp đã thu mua của 22 hộ xã viên và thành viên liên kết của HTX với 
sản lượng 145,37 tấn, giá trị thành tiền là trên 1,75 tỷ đồng. Trong năm 
2013, doanh nghiệp tiếp tục thu mua thanh long theo hợp đồng đã ký với 
HTX dịch vụ Thanh long hữu cơ Phú Hội, sản lượng mua theo hợp đồng 
là 800 tấn/năm. Giá thu mua của doanh nghiệp được tính toán dựa trên 
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cơ sở chất lượng hàng của nông dân và theo giá từng thời điểm của thị 
trường. Thực tế cho thấy, với sản lượng trên 2.000 tấn/năm do HTX Thanh 
long hữu cơ Phú Hội sản xuất ra thì lượng tiêu thụ của Doanh nghiệp rau 
quả Bình Thuận hàng năm chưa nhiều, mới chỉ chiếm khoảng 40%. Thực 
trạng này là do:

• Giá cả thanh long không ổn định, giá thanh long lên xuống hàng 
ngày, hàng tuần khó kiểm soát nên rất khó cho Doanh nghiệp trong 
việc chào hàng cho khách nước ngoài và ký hợp đồng xuất khẩu có 
thời hạn.

• Tình trạng cạnh tranh trong thu mua thanh long trên địa bàn tỉnh 
diễn ra thường xuyên; một số doanh nghiệp, thương lái trên địa bàn 
do nhu cầu đã đẩy giá mua tăng cao để mua cho đủ lô hàng nên đã 
tác động đến hoạt động thu mua của doanh nghiệp.

• Doanh nghiệp chưa có tính đột phá về giá cả nên nông dân vẫn chưa 
mặn mà. Sự ràng buộc, chậm trễ trong khâu mua bán vẫn là một trở 
ngại lớn trong chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

• Hợp đồng ký kết giữa Doanh nghiệp và HTX thường có tính pháp lý 
chưa cao nên việc phá vỡ hợp đồng, nông dân không bán sản phẩm 
cho doanh nghiệp vẫn xảy ra. Một số hộ nông dân có nhận thức 
chưa cao.

Nhìn chung, số lượng thực hiện bán qua hợp đồng chưa nhiều, chưa 
đồng bộ. Tuy nhiên, sau khi thực hiện bước đầu, hộ nông dân, HTX dịch 
vụ thanh long hữu cơ Phú Hội và Doanh nghiệp đã có được sự hiểu biết và 
tin tưởng lẫn nhau, tạo tiền đề cho sự liên kết lâu dài sau này.

2.2.4.2. Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo chuỗi
Được sự hướng dẫn của tổ tư vấn huyện về sản xuất thanh long theo tiêu 
chuẩn VietGAP; các hội viên trong nhóm tuân thủ các yêu cầu về kiểm soát 
các mối nguy trong suốt quá trình sản xuất quy trình thực hành VietGAP 
nên nhóm đã hoàn thiện được chứng nhận vùng sản xuất, quy trình sản 
xuất an toàn, đồng thời các khâu trong sản xuất từ đầu vào sản xuất, quy 
tắc thực hành trong quá trình tạo ra sản phẩm được các hộ trong nhóm 
ghi lại.
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Tham gia vào hệ thống giám sát chất lượng nội bộ trong tổ gồm có 
kiểm soát viên nội bộ nhóm do nhóm bầu ra và nhóm trưởng, nhóm phó. 
Hoạt động kiểm tra này giúp các thành viên trong nhóm phát hiện, khắc 
phục lỗi và thực hiện đúng cam kết sản xuất của nhóm. Lỗi chủ yếu mà 
trong quá trình thực hiện các hộ gặp phải là việc ghi chép lộn xộn, thời 
gian cách ly sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định. Việc 
kiểm tra này được thực hiện trong các buổi sinh hoạt nhóm và kiểm tra 
đột xuất các hộ nếu có thông báo của các hộ viên về việc vi phạm cam kết 
nhóm. Nếu vi phạm nhiều lần sẽ bị khai trừ ra khỏi nhóm, trong hai năm 
hoạt động việc khai trừ chưa xảy ra, song hiện khoảng 30% số hộ chưa 
được cấp chứng nhận VietGAP do công tác ghi chép và chưa bỏ được cách 
thực hành sản xuất cũ.

Ngoài giám sát nội bộ, nhóm còn chịu sự giám sát của chính quyền địa 
phương, cụ thể là các hội đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn 
Thanh niên. Các đơn vị này hỗ trợ giám sát các thực hành sản xuất của các 
hộ viên trong nhóm, hướng dẫn ghi chép sổ và trao đổi các thông tin kỹ 
thuật. Tổ tư vấn huyện hỗ trợ về công tác hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn 
VietGAP, tập huấn kỹ thuật cho người sản xuất, đồng giữ vai trò giám sát 
thực hiện các yêu cầu trong mô hình để đạt tiêu chuẩn chứng nhận. Phòng 
Nông nghiệp huyện thực hiện kiểm tra đột xuất tình hình sử dụng thuốc 
trừ sâu và chất kích thích sinh trưởng của hộ trong nhóm, lấy mẫu kiểm 
tra và khuyến cáo sản xuất.

Giám sát của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển thanh long Bình 
Thuận là tổ chức chứng nhận độc lập, tiến hành kiểm tra và cấp chứng 
nhật đạt tiêu chuẩn VietGAP; tiêu chuẩn kiểm tra dựa vào các quy định 
trong Quyết định số 84, 99, 379 do Cục Trồng trọt ban hành. Để đánh giá 
đạt tiêu chuẩn, công việc này bao gồm đánh giá mẫu đất, nước, quả và các 
yêu cầu về cơ sở hạ tầng, kho bãi được quy định trong Quyết định.

Công ty là tác nhân quan trọng trong việc duy trì hoạt động giám sát 
sản xuất trong nhóm. Công ty dựa vào từng thị trường tiêu thụ để có kế 
hoạch phát triển chất lượng và yêu cầu từ phía hộ sản xuất cung cấp. Hiện 
công ty thực hiện hợp đồng mua sản phẩm đối với từng hộ sản xuất trong 
nhóm liên kết về việc cung cấp sản phẩm cho công ty, sau đó công ty sẽ thu 
mua sản phẩm trong vườn sản xuất và phân loại tại vườn.
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2.2.4.3. Kinh nghiệm rút ra
• Việc triển khai mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sẽ thuận 

lợi và có hiệu quả cao khi các đối tác tham gia mô hình đã có quan 
hệ mua bán với nhau từ trước và doanh nghiệp có năng lực kinh 
doanh tốt.

• Mô hình liên kết tồn tại và phát triển bền vững chỉ khi quan hệ mua 
bán giữa doanh nghiệp với nông dân được xây dựng trên tinh thần 
tự nguyện và hai bên cùng có lợi.

• Địa bàn thu mua truyền thống của doanh nghiệp và khoảng cách 
từ khu vực sản xuất gần với doanh nghiệp thu mua cũng góp phần 
đáng kể trong quá trình xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa doanh 
nghiệp với HTX và nông dân.

• Tính pháp lý và ràng buộc trách nhiệm trong việc thực hiện hợp 
đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp 
với HTX và nông dân.

• Năng lực và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp có tác động và 
ảnh hưởng rất lớn đến kết quả xây dựng mô hình liên kết. Thị trường 
ngày càng mở rộng, xuất khẩu theo hướng chính ngạch tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp kinh doanh ổn định và bền vững, nhờ đó nông 
dân tin tưởng và yên tâm vào doanh nghiệp hơn.

• Các cơ quan quản lý tại địa phương phải thường xuyên đóng vai trò 
trung gian trong việc lắng nghe ý kiến khi có vấn đề xảy ra đối với 
mô hình liên kết, nhất là trong lĩnh vực mua bán hay làm trung gian 
hòa giải xung đột giữa nông dân và doanh nghiêp.

2.2.5. Chuỗi quả an toàn tỉnh Đồng Nai
2.2.5.1. Thực trạng phát triển
Đồng Nai có diện tích 590.216 ha, chiếm 1,76% diện tích toàn quốc và 
25,5% diện tích vùng Đông Nam Bộ. Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam, có điều kiện tự nhiên và kinh tế–xã hội khá thuận lợi để 
phát triển nông nghiệp hàng hóa trong đó có những cây trồng, vật nuôi có 
lợi thế so sánh. Với điều kiện khí hậu và đất đai thuận lợi, tỉnh Đồng Nai 
đã phát triển mạnh lĩnh vực cây ăn quả. Cụ thể, tỉnh đã hình thành những 
vùng sản xuất chuyên canh, tập trung, phát triển cả về năng suất và chất 
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lượng, đáp ứng nhu cầu trong nước, một số sản phẩm đã xuất hiện trên thị 
trường thế giới như điều Donafoods, xoài Suối Lớn, sầu riêng Dona, bưởi 
Tân Triều, chôm chôm Xuân Định và nhiều sản phẩm khác thay thế hàng 
nhập khẩu. Một số cây trồng chủ lực đã đạt diện tích thâm canh cao như 
cây xoài có trên 73 ha, cây sầu riêng có trên 155 ha…

Nghiên cứu trường hợp đối với chuỗi xoài Suối Lớn cho thấy: Năm 
2007, 29 thành viên trồng xoài tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc tỉnh 
Đồng Nai đã liên kết lại thành lập HTX Nông nghiệp–Dịch vụ–Thương 
mại–Du lịch Suối Lớn với diện tích trồng xoài là 80ha. Những năm đầu 
tiên, HTX luôn trăn trở đi tìm đối tác, tìm đầu ra cho quả xoài Suối Lớn 
với mong muốn đưa sản phẩm xoài ra thế giới. Tuy nhiên, để quả xoài xuất 
ngoại, đòi hỏi phải có quy trình kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn GAP. 
Sau nhiều năm nỗ lực, đến giữa năm 2010, HTX đã được Trung tâm Kỹ 
thuật đo lường chất lượng 3 trao giấy chứng nhận VietGap, và sau đó tiếp 
tục trao giấy chứng nhận GlobalGAP sau 1 năm thực hiện thí điểm trên 
diện tích 15 ha với sản lượng 450 tấn quả/năm. Đây cũng là đơn vị sản 
xuất nông nghiệp đầu tiên của Đồng Nai đạt tiêu chuẩn này.

Hiện nay, HTX có 50 hội viên với diện tích trồng xoài được mở rộng tới 
210 ha, trong đó có gần 25 ha xoài đạt chuẩn VietGap và GlobalGap, mỗi 
năm cung cấp cho thị trường khoảng 6.300 tấn xoài. Năng suất trung bình 
đạt 30 tấn/ha, thu nhập hơn 100 triệu đồng/ha sau khi trừ mọi chi phí. Với 
210 ha xoài, lợi nhuận thu được hàng năm của HTX trên 20 tỉ đồng. Cụ 
thể, sản phẩm xoài của HTX đã xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Hong Kong, Ukraine, Trung Quốc… Hiện nay, HTX cũng đã 
tiếp cận được với các thị trường khó tính hơn như Úc, Australia...

Tầm nhìn của HTX Suối Lớn không chỉ dừng lại ở 210 ha xoài như 
hiện nay mà tư duy sản xuất lớn đã và đang hình thành khi kế hoạch trong 
những năm tới là xây dựng cánh đồng mẫu lớn để tập hợp những người 
trồng xoài lại với nhau sản xuất theo một quy trình đạt chuẩn (Quyết định 
số 1257/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 phê duyệt dự án cánh đồng lớn liên kết 
sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm xoài trên địa bàn xã Xuân Hưng và xã 
Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Đặc biệt, HTX xoài Suối Lớn 
đang liên kết các doanh nghiệp xúc tiến xây dựng nhà máy chế biến vùng 
nguyên liệu chế biến xoài sấy dẻo và các sản phẩm khác từ xoài để xuất 
khẩu sang các thị trường châu Âu, Nga Mỹ... Việc không ngừng mở rộng 
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thị trường không những giúp thành viên HTX nâng cao thu nhập mà còn 
giới thiệu, quảng bá trái cây Việt Nam với thế giới.

2.2.5.2. Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo chuỗi
Trong những năm qua, HTX đã tiến hành xây dựng quy trình sản xuất 
xoài sạch bằng các biện pháp như lắp đặt hệ thống bảo quản sau thu hoạch; 
đăng ký nhãn hiệu hàng hóa... HTX đã chuyển việc sử dụng 70% lượng 
phân bón hóa học sang phân hữu cơ vi sinh để bón cho xoài và chỉ sử dụng 
một số loại thuốc bảo vệ thực vật ít độc hại đến con người và môi trường. 
HTX đã liên kết với Phân viện Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch của 
Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam chuyển giao công nghệ xử lý nhiệt 
có công suất 2 tấn quả/giờ với chi phí đầu tư khoảng 100 triệu đồng, chỉ 
bằng 1/10 giá thành thiết bị nhập khẩu. Với thiết bị này, quả xoài sau thu 
hoạch được bảo quản trong 24 ngày mà vẫn tươi phục vụ cho thị trường 
trong nước và xuất khẩu.

Ngoài ra, HTX còn thực hiện nghiêm ngặt việc thời gian chuẩn bị thu 
hoạch quả được cách ly với thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định, 
đảm bảo không có dư lượng thuốc trong quả. Khi thu hoạch về, quả xoài 
được cho qua hệ thống xử lý nhiệt và được bọc lại bằng màng bao sinh 
học và được dán tem có lô gô của HTX để đưa đi tiêu thụ. Để xoài ra quả 
nhiều, nhất là vào mùa nghịch, HTX Suối Lớn đã ứng dụng phương pháp 
tưới nước tiết kiệm, phun thuốc vi sinh để xử lý xoài ra hoa trái vụ, nhờ 
đó, năng suất của các vườn xoài đã được cải thiện. Đối với sản phẩm xuất 
khẩu, sau khi xoài thu mua về HTX phải cử cán bộ kỹ thuật đến kiểm 
tra nguồn gốc xuất xứ của hộ trồng, kích cỡ và chất lượng xoài. Mỗi lô 
hàng đều có hồ sơ ghi chép cẩn thận, chọn các loại nông dược được phép 
sử dụng.

2.2.5.3. Bài học kinh nghiệm
Để hình thành được chuỗi an toàn liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu 
thụ chất lượng cao (xuất khẩu) thì cần phải thực hiện những việc sau:

• Các nhà vườn cần phải liên kết lại tạo ra các vùng chuyên canh rộng 
lớn để áp dụng tiến bộ khoa học–kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng 
suất, hạ giá thành sản phẩm.
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• Thời gian đầu khi tiến hành vận động nông dân cùng tham gia sản 
xuất theo quy trình an toàn VietGAP và GlobalGAP sẽ gặp nhiều 
khó khăn do sản phẩm làm ra đều phụ thuộc vào thị trường Trung 
Quốc và giá thành cao nên nông dân không mặn mà. Lúc này, vừa 
phải kiên trì thuyết phục nông dân, vừa tranh thủ mọi cơ hội để tìm 
kiếm thị trường tiêu thụ.

• Ngoài việc chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học–kỹ thuật vào sản 
xuất để tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, tạo ra sản phẩm có 
chất lượng cao thì cần phải chú trọng đến công nghệ sau thu hoạch, 
công nghệ chế biến đảm bảo chất lượng và ATTP ở từng khâu trong 
chuỗi giá trị.

• HTX phải luôn là đầu tàu, năng động tìm kiếm cơ hội thị trường 
thông qua các hoạt động hỗ trợ của Nhà nước (hội nghị khách hàng, 
hội chợ triển lãm...). Ngoài ra, cần nghiên cứu nhu cầu của khách 
hàng để biết được yêu cầu về chất lượng sản phẩm cũng như nhu cầu 
và nhận thức của khách hàng về ATTP.

2.2.6. Chuỗi quả an toàn của tỉnh Tiền Giang
2.2.6.1. Thực trạng phát triển
Tiền Giang được mệnh danh là “vương quốc trái cây”, hiện có 72.850ha 
cây ăn trái, sản lượng thu hoạch 1,3 triệu tấn quả/năm. Trên địa bàn tỉnh 
này cũng hình thành một số vùng chuyên canh cây ăn trái như xoài cát 
Hòa Lộc, sầu riêng Ngũ Hiệp, khóm (dứa) Tân Phước, vú sữa Lò Rèn Vĩnh 
Kim, thanh long Chợ Gạo, bưởi long Cổ Cò, nhãn Nhị Quí, chôm chôm 
Tân Phong, sơ ri Gò Công… 

Tính đến tháng 4/2017, Tiền Giang đã thành lập được 13 HTX, 33 THT 
sản xuất và tiêu thụ trái cây. Chất lượng sản phẩm được sản xuất theo tiêu 
tiêu chuẩn VietGAP. Về thị trường, các HTX và THT bước đầu đã gắn kết 
nhà vườn với DN tổ chức sản xuất và tiêu thụ một số cây ăn trái hiệu quả 
như xoài, sầu riêng, thanh long, khóm, vú sữa, bưởi, sa pô (hồng xiêm)... 
Cụ thể, tại thị trường trong nước đã ký được các hợp đồng tiêu thụ với các 
doanh nghiệp như: Công ty TNHH Thịnh Phát, Tập đoàn Metro Cash & 
Carry, công ty TNHH Phương Anh (Hà Nội) với sản lượng tiêu thụ hàng 
trăm tấn/năm.
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Nhìn chung trái cây Tiền Giang vẫn đang phụ thuộc rất lớn vào thị 
trường Trung Quốc. Chính vì vậy, việc tổ chức sản xuất các sản phẩm trái 
cây theo các tiêu chuẩn an toàn còn gặp nhiều khó khăn.

Nghiên cứu trường hợp đối với chuỗi sầu riêng Ngũ Hiệp: HTX Sầu 
riêng Ngũ Hiệp tại Ấp Hòa Hảo, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang được thành lập năm 2018. Đến nay, HTX có 50 thành viên, tổng 
diện tích khoảng 23 ha, sản lượng đạt 300 tấn (tổng diện tích sầu riêng 
của vùng Cai Lậy khoảng 6.000 ha). Mục đích thành lập HTX để hỗ trợ kỹ 
thuật và tổ chức sản xuất theo quy trình VietGAP và cung cấp sản phẩm 
cho thị trường chất lượng cao như siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trong 
nước và xuất khẩu.

So với các kênh hàng thông thường của các thương lái kinh doanh tự 
do trên thị trường thì trong các khâu dịch vụ logistic của HTX sầu riêng 
Ngũ Hiệp đã có nhiều cải tiến để giảm hao hụt sản phẩm cũng như đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng, cụ thể: đã sử dụng bao bì đóng gói linh hoạt 
như sọt nhựa, thùng giấy... và trên bao bì có dán tem nhãn của HTX. Ngoài 
ra, HTX sầu riêng Ngũ Hiệp còn có kho lưu trữ hàng để sơ chế và dấm 
chín sầu riêng trước khi đem đi tiêu thụ. Kho hàng được Nhà nước hỗ trợ 
thuê đất 10 năm không phải đóng thuế, kho rộng 600 m2.

Để vận chuyển hàng nội địa, HTX thường ghép xe và vận chuyển bằng 
xe tải. Trong khi đó vận chuyển đi Trung Quốc, nếu chuyển bằng đường 
bộ đi đến các cửa khẩu Tân Thanh – Lạng Sơn và Móng Cái – Quảng Ninh 
và vận chuyển bằng xe lạnh, khoảng 15 tấn/container (chi phí thuê xe lạnh 
hết 60–65 triệu đồng/container, tương đương 4.000 đ/kg). Nếu khối lượng 
ít sẽ ghép xe và tính phí theo khối lượng vận chuyển, chi phí vận chuyển 
theo sọt nhựa là 40.000 đ/sọt (9kg), chi phí vận chuyển theo thùng là 3.000 
đ/kg.

Về thị trường tiêu thụ, hiện nay tổng khối lượng sầu riêng tiêu thụ của 
hợp tác xã là 500–700 tấn/năm và chỉ thu mua của những hộ thành viên 
sản xuất đạt chuẩn theo VietGAP hoặc hộ sản xuất an toàn ở ngoài HTX. 
Thị trường tiêu thụ của HTX như sau:

• Tiêu thụ nội địa: 30%. Trong đó, tại TP HCM là 15% gồm: siêu thị 
Metro, BigC và chợ Thủ Đức; tại Hà Nội là 10% gồm: siêu thị Happy 
Mart và một số cửa hàng thực phẩm sạch; đi các tỉnh khác là 5%.
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• Xuất khẩu đi các nước: 70%. Trong đó, xuất khẩu đi Trung Quốc 
67%; còn lại 3% xuất thử nghiệm sang các nước Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Malaysia...

Việc mua bán của HTX được thực hiện theo hợp đồng và giá theo thỏa 
thuận. Đối với các siêu thị thường áp giá 1 tuần/lần.

Nhìn chung, với việc sản xuất theo quy trình VietGAP thì sản phẩm 
sầu riêng Ngũ Hiệp được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước quan 
tâm tới. Tuy nhiên, trong việc thực hiện tiêu thụ sản phẩm thì HTX còn 
gặp phải nhiều khó khăn như:

• Đối với thị trường nội địa: Trước đây các siêu thị đến thu mua sản 
phẩm thường trả giá theo giá thị trường và yêu cầu chất lượng sản 
phẩm thì cao nên rất khó làm việc. Đến nay, các siêu thị, cửa hàng 
thực phẩm sạch đã bắt đầu chú ý đến chất lượng và sẵn sàng trả giá 
cao nên cũng đã dễ dàng hợp tác hơn trước. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra 
là chất lượng sản phẩm phải đảm bảo.

• Đối với thị trường Trung Quốc và các nước: Yêu cầu của các nước 
xuất khẩu ngày càng chặt chẽ như về xuất khẩu theo chính ngạch và 
các giấy tờ về truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Điều này làm cho HTX 
phải đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như các chứng nhận về 
nguồn gốc xuất xứ sản phẩm để truy xuất nguồn gốc.

• Yêu cầu về sơ chế bảo quản sản phẩm: Các đối tác có yêu cầu HTX 
làm sơ chế sầu riêng (như bóc múi, có đóng gói, dán nhãn và bảo 
quản lạnh để xuất đi các thị trường xa như Hàn Quốc, Nhật Bản...). 
Tuy nhiên, HTX vẫn chưa đủ kinh phí và kỹ thuật để làm.

2.2.6.2. Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo chuỗi
• HTX sầu riêng Ngũ Hiệp đã được Nhà nước hỗ trợ để xây dựng 

chuỗi và phát triển NSTP an toàn.
• Được Chi cục BVTV hướng dẫn HTX sản xuất sầu riêng theo quy 

trình VietGAP và có hỗ trợ cấp giấy chứng nhận VietGAP năm 2015.
• Địa phương hỗ trợ cho thuê đất để xây kho hàng và trụ sở của HTX, 

trong 10 năm không phải nộp thuế. Xây kho hàng được hỗ trợ một 
phần của Nhà nước, còn lại do các xã viên đóng góp tiền.
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• Được Chi cục QLCL và Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền 
Giang hỗ trợ tiếp cận thị trường thông qua các buổi hội chợ, triển 
lãm, tham gia các hội nghị, hội thảo.

Như vậy, sau thời gian hỗ trợ của Nhà nước về xây dựng chuỗi an 
toàn thì HTX sầu riêng Ngũ Hiệp vẫn tiếp tục sản xuất sản phẩm theo 
quy trình VietGAP nhưng không xin tái chứng nhận do tốn kém chi phí. 
Còn chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường sẽ được kiểm soát nội bộ của 
HTX và được kiểm tra bởi đối tác tiêu thụ. Ví dụ, khi sản phẩm muốn xuất 
bán sang Trung Quốc thì các thương lái Trung Quốc có người đại diện 
là người Việt Nam và thỉnh thoảng có về HTX để kiểm soát chất lượng 
nguồn hàng tại vùng sản xuất.

2.2.6.3. Bài học kinh nghiệm
Đã đến lúc cần phải quy hoạch thực hiện việc sản xuất theo tiêu chuẩn an 
toàn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ngoài ra, quy trình sản xuất phải cần tuân 
thủ kỹ thuật, từ khâu chăm sóc đến quản lý dịch bệnh, bảo quản, và xây 
dựng thương hiệu sản phẩm. Bởi nếu không có thương hiệu, dù sản phẩm 
có đạt tiêu chuẩn gì đi nữa cũng khó tiêu thụ. Sản xuất ra sản phẩm an 
toàn cung cấp cho thị trường ngoài việc đảm bảo về mặt thủ tục là giấy 
chứng nhận VietGAP thì sản phẩm còn phải được kiểm tra, phân tích từ 
đơn vị thu mua sản phẩm và phải đáp ứng được yêu cầu về chất lượng của 
đối tác thu mua.

2.2.7. Chuỗi chè an toàn tại Hà Giang
2.2.7.1. Thực trạng phát triển
Hà Giang là tỉnh có điều kiện thuận lợi để phát triển cây chè. Hà Giang là 
tỉnh có diện tích trồng chè lớn thứ 3 cả nước (chỉ sau Lâm Đồng và Thái 
Nguyên). Tính đến cuối năm 2017, diện tích chè của Hà Giang đạt 21.500 
ha, trong đó có 17.975 ha cho thu hoạch, tổng sản lượng chè búp tươi ước 
đạt 67.149,7 tấn. Diện tích chè của Hà Giang được trồng chủ yếu tại 5 huyện 
Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì và huyện Xín Mần.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 1 Công ty Cổ phần, 8 doanh 
nghiệp, 23 HTX và 536 cơ sở, hộ kinh doanh và chế biến chè, với tổng công 
suất chế biến khoảng 280 tấn chè búp tươi/ngày, nhìn chung đáp ứng được 
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nhu cầu chế biến sản lượng chè hiện tại trên địa bàn. Việc có nhiều cơ sở 
chế biến có tác động tích cực là đáp ứng được yêu cầu sản xuất, thu hái 
trong thời vụ chè, tiết kiệm được chi phí và nhân công. Tuy nhiên, mặt tiêu 
cực là sự không đồng đều về thiết bị, công nghệ, kỹ thuật giữa các cơ sở tạo 
nên sản phẩm có chất lượng khác nhau, gây ảnh hưởng đến uy tín của các 
doanh nghiệp lớn nói riêng và chè Hà Giang nói chung.

Sản phẩm của hộ trồng chè bán cho các cơ sở chế biến, doanh nghiệp, 
HTX trên địa bàn chủ yếu là chè búp tươi. Sau khi chế biến, các cơ sở chế 
biến, doanh nghiệp, HTX chế biến chủ yếu tiêu thụ sản phẩm tại thị trường 
trong và ngoài tỉnh, một phần xuất khẩu sang Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, 
Nhật Bản, EU, Canada,... Sản phẩm chè Hà Giang có nhiều lợi thế cạnh 
tranh đã được đánh giá và khẳng định như: Chất lượng sản phẩm có lợi 
thế so sánh với những vùng chè truyền thống trong nước; nhiều vùng chè 
chưa có sự tác động về hóa chất,… Đặc biệt, với hơn 70% diện tích trồng 
chè là giống Shan tuyết, phát triển trên những ngọn núi cao, quanh năm 
mây mù bao phủ, rất phù hợp để phát triển sản xuất, chế biến chè xanh, Ô 
Long, chè hữu cơ,… chất lượng cao.

2.2.7.2. Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo chuỗi
 ■ Đối với nội bộ công ty, HTX

• Công ty có nhân viên kỹ thuật có nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, 
lên kế hoạch sản xuất đảm bảo nguồn nguyên liệu đạt yêu cầu khi 
công ty, HTX thu mua.

• Cán bộ phụ trách quản lý chất lượng sản phẩm: Quản lý chất lượng 
nguyên liệu nhập vào, quy trình sơ chế/chế biến và các khâu phân 
loại đống gói sản phẩm.

• Có quy định xử phạt đối với hộ sản xuất không thực hiện đúng 
hoặc không tuân thủ quy trình kỹ thuật sử dụng giống, phân bón, 
thuốc BVTV mà nhân viên kỹ thuật đã hướng dẫn.

• Tiến hành lấy mẫu để kiểm tra đối với mỗi lô hàng trước khi xuất 
sang nước khác.

 ■ Đối với cơ quan Nhà nước
• Hàng năm các đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện kiểm tra, lấy mẫu 

đánh giá chất lượng sản phẩm và điều kiện sản xuất của đơn vị.
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• Hình thức xử lý vi phạm: Theo Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy 
định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.

2.2.7.3. Bài học kinh nghiệm
• Cơ chế chính sách của tỉnh khuyến khích đầu tư phát triển sản 

xuất chè.
• Tập trung nguồn lực để phát triển chế biến sản phẩm chè đảm bảo 

chất lượng và hướng tới đa dạng loại sản phẩm, chế biến sản phẩm 
thành phẩm (sản phẩm tinh) để bán ra thị trường là sản phẩm sử 
dụng ngay.

• Kiểm soát chất lượng sản phẩm cần thực hiện nghiêm ngặt, có sự 
kết hợp giữa quản lý chất lượng của các cơ quan nhà nước và quản lý 
chất lượng nội bộ trong các công ty, HTX.

• Liên kết sản xuất giữa công ty và nông dân: Đảm bảo được nguyên 
liệu sản xuất, kiểm soát được chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào.

• Tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường 
đầu ra để tiêu thụ sản phẩm chè Hà Giang

2.2.8. Chuỗi giá trị chè an toàn tại Sơn La
2.2.8.1. Thực trạng phát triển
Sơn La là tỉnh có điều kiện khí hậu để phát triển cây chè. Cây chè được 
trồng ở độ cao từ 700–1.000m. Hiện nay, toàn tỉnh có 23 cơ sở chế biến 
chè, sản xuất áp dụng quy trình sản xuất chè sạch, đảm bảo vệ sinh ATTP. 
Tổng diện tích chè năm 2017 là 4.397ha, tập trung chủ yếu tại các huyện 
Mộc Châu, Vân Hồ, Thuận Châu, Yên Châu và Bắc Yên…. Tổng năng suất 
năm 2017 đạt 39.662 tấn. Sản phẩm sản xuất chủ yếu là trà xanh, trà đen. 
Các loại trà Ô Long, Kim Tuyên, Bát Tiên được cấp giấy chứng nhận chất 
lượng sản phẩm tiêu chuẩn ISO 9001-2000, đạt tiêu chuẩn ATTP theo tiêu 
chuẩn Châu Âu HACCP, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường 
Nhật Bản, Đài Loan, các nước vùng Trung và Nam Á... Nhiều loại trà đặc 
sản như trà Tà Xùa–Bắc Yên được sản xuất từ chè cổ thụ ở độ cao trên 
1.100m được thị trường trong nước rất ưa chuộng. Công ty cổ phần chè 
Cờ Đỏ Mộc Châu hoạt động từ năm 2007 tại khu Cờ Đỏ, thị trấn Nông 
trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, là một trong những 
công ty hàng đầu của tỉnh Sơn La về sản xuất và kinh doanh chè.
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Hiện nay, tại vùng Cờ Đỏ có khoảng 310 ha chè, trong đó chè thuộc 
Công ty chiếm 90%, còn lại là chè của hộ dân tự trồng 10%. Từ năm 1992 
xóa bỏ bao cấp, người nông dân được Công ty giao đất chè để chăm sóc. 
Hộ diện tích chè lớn trên 1 ha chỉ chiếm khoảng 10%, các hộ trung bình 
từ 3.000m2 đến 1 ha chiếm khoảng 70% và hộ diện tích nhỏ dưới 3.000m2 
chiếm khoảng 20%. Hình thức giao khoán chè của Công ty: Năng suất chè 
của Công ty hiện nay đạt trung bình khoảng 2 tấn/ha. Tuy nhiên, Công ty 
khoán sản phẩm ở mức 1,5 tấn/ha, trong đó thu 1,5 tạ/ha tiền giao khoán 
(như vậy hộ dân chỉ được tính tiền là 1,35 tấn/ha). Quy định của Công ty 
là nếu vượt sản lượng khoán sẽ cộng thêm giá là 500 VND/kg chè và nếu 
không đạt sản lượng sẽ bị trừ giá là 500 VND/kg. Hộ trồng chè thuộc Công 
ty: Thường bán 70% sản lượng chè búp tươi cho Công ty và bán 30% cho 
các đầu mối thu gom chè địa phương; hộ trồng chè ngoài Công ty: thường 
bán 100% cho các đầu mối thu gom.

2.2.8.2. Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo chuỗi
Qua nghiên cứu mô hình chuỗi liên kết có sự tham gia của Công ty cổ 
phần chè Cờ Đỏ Mộc Châu: Công ty có phòng Kế hoạch kỹ thuật tổng hợp 
nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, xây dựng quy trình kỹ thuật, tổ chức chỉ đạo 
thực hiện kế hoạch và kỹ thuật theo quy trình.

Công ty có 8 đội sản xuất và nhà máy chè để thực hiện nhiệm vụ sản 
xuất chè nguyên liệu: Đội 84, đội Cờ Đỏ, đội Cờ Lồng, đội Pa Khen, đội 
Bản Ôn, đội Tà Loọng, đội 34, đội 9. Mỗi đội có đội trưởng và đội phó phụ 
trách chung cho toàn đội.

• Nhà máy chè: gồm 2 xưởng là xưởng chè Shan và xưởng chè Olong + 
chè Nhật làm nhiệm vụ chế biến chè nguyên liệu, chè thành phẩm.

• Cơ sở sản xuất của Công ty được chứng nhận VietGap bởi Công ty 
cổ phần Chứng nhận và giám định IQC.

• Hàng năm cơ quan thuộc ban, ngành Nhà nước có 1 đợt kiểm tra cơ 
sở sản xuất, lấy mẫu để phân tích chất lượng.

2.2.8.3. Bài học kinh nghiệm

Qua mô hình sản xuất chè an toàn của Công ty cổ phần chè Cờ Đỏ Mộc 
Châu bài học kinh nghiệm rút ra là: Đào tạo kỹ thuật sản xuất; Có hỗ 
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trợ ban đầu về điều kiện cơ sở hạ tầng vốn sản xuất nhằm hỗ trợ nâng 
cao chất lượng sản xuất, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng; Trao 
đổi thông tin thị trường, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về 
tầm quan trọng của sản phẩm an toàn đến sức khỏe cộng đồng và thế hệ 
tương lai; Quản lý chặt chẽ vật tư nông nghiệp, quản lý về ATTP trong 
nông sản nhằm tạo ra sản phẩm an toàn; Tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát và tập huấn, hướng dẫn người nông dân các biện pháp kỹ thuật 
về sản xuất theo chuỗi giá trị, theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP,... để 
nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản, đảm bảo vệ sinh đáp ứng theo 
yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường nhằm tạo thuận lợi trong liên 
kết với doanh nghiệp.

2.2.9. Chuỗi chè an toàn tại Lâm Đồng
2.2.9.1. Thực trạng phát triển
Lâm Đồng là một trong những tỉnh có diện tích trồng chè lớn nhất và lâu 
đời nhất tại Việt Nam. Được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu thích hợp nên 
chất lượng chè của Lâm Đồng được khẳng định là ngon, hương thơm, vị 
ngọt. Tại tỉnh Lâm Đồng, cây chè được trồng chủ yếu ở Bảo Lộc, Bảo Lâm, 
Di Linh. Diện tích chè toàn tỉnh hiện nay khoảng 21.044 ha, sản lượng 
234.657 tấn với khoảng 150 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
chế biến, kinh doanh chè, tập trung chủ yếu sản xuất chè Ô long, chè xanh 
viên, chè đen, chè xanh ướp hương và chè xanh sơ chế.

Đối với sản phẩm chè Ô long: Thị trường tiêu thụ chủ yếu là Đài 
Loan với khoảng 90% sản lượng, tuy nhiên thời gian gần đây thị trường 
Đài Loan hạn chế thu mua sản phẩm từ Lâm Đồng dẫn đến nhiều doanh 
nghiệp sản xuất chè không tiêu thụ được hoặc tiêu thụ với giá thấp gây 
khó khăn cho sản xuất, giảm chất lượng, một số doanh nghiệp phá sản 
hoặc chuyển giao cho doanh nghiệp khác. Chỉ có một số doanh nghiệp 
xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nội địa là phát triển tương đối ổn định, 
đặc biệt là các cơ sở phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị do chủ 
động được nguồn nguyên liệu cũng như kiểm soát được vùng nguyên 
liệu thông qua liên kết với các hộ nông dân.

Tương tự như chè Ô long, chè đen cũng có thị trường xuất khẩu 
chính là Đài Loan với hàng rào kỹ thuật khắt khe nên đối với các nhà 
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máy không có vùng nguyên liệu, thu mua trôi nổi nên không đáp ứng 
được yêu cầu nhà nhập khẩu, nhiều lô hàng không xuất được hoặc bị 
trả về nên sản xuất chè đen của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, phải 
chuyển sang hoạt động sản xuất khác hoặc sản xuất cầm chừng phục vụ 
nội tiêu. 

Chè xanh viên: Thị trường tiêu thụ chính của trà xanh viên chủ yếu là 
các thị trường Apghanistan, Pakistan, Iran, Irắc, Dubai và một số nước 
tiểu vương quốc Ả Rập... ít đòi hỏi về chất lượng và an toàn thực phẩm, 
tuy nhiên giá cả thấp và rủi ro cao trong việc thu hồi vốn.

Chè ướp hương: Chủ yếu tiêu thụ trong nước, từ các tỉnh miền Trung 
trở vào, đã hình thành thương hiệu chè B’Lao.

Chè xanh sơ chế: Chủ yếu cung cấp cho các cơ sở sản xuất chè 
ướp hương.

2.2.9.2. Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo chuỗi
Qua nghiên cứu hai mô hình liên kế của công ty TNHH MTV trà Sung 
Viên và doanh nghiệp tư nhân Phương Nam thấy, mỗi công ty đều có 
bộ máy giám sát, triển khai kỹ thuật riêng. Bộ phận này có trách nhiệm 
hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, đưa ra kế hoạch sản xuất, sử dụng 
phân bón, thuốc BVTV... đồng thời cũng có trách nhiệm quản lý, giám sát, 
nhắc nhở các hộ liên kết vi phạm các hoạt động sản xuất. Bộ phận quản 
lý chất lượng: Quản lý chất lượng của nguyên liệu đầu vào: số lượng, tình 
trạng hư hỏng, dập héo..., giám sát quá trình chế biến, phân loại sản phẩm 
và đóng gói. Kiểm tra chất lượng sản phẩm mức độ công ty: Đối với mỗi 
lô hàng trước khi xuất khẩu, công ty đều lấy mẫu kiểm tra, phân tích, lô 
hàng nào đủ tiêu chuẩn sẽ được xuất đi. Hàng năm, có 2 đợt kiểm tra của 
cơ quan, đoàn thể nhà nước về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm: Cơ sở 
sản xuất, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm...

2.2.9.3. Bài học kinh nghiệm
Qua mô hình sản xuất chè an toàn của công ty TNHH MTV trà Sung Viên 
và doanh nghiệp tư nhân Phương Nam bài học kinh nghiệm rút ra là:

• Đẩy mạnh hình thành và phát triển các liên kết sản xuất theo chuỗi 
giá trị trên địa bàn tỉnh: Tăng cường liên kết giữa các hộ nông dân, 
doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác để mở rộng quy mô sản xuất và hình 
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thành các chuỗi khép kín từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản 
áp dụng công nghệ tiên tiến và sản xuất hàng hóa lớn.

• Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đồng thời đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
bảo vệ môi trường sinh thái.

• Tạo điều kiện thuận lợi cho công ty, doanh nghiệp tham gia khảo sát 
thị trường, tham gia hội chợ nông sản an toàn, tham gia các tuần lễ 
nhận diện sản phẩm do các tỉnh, thành phố tổ chức để quảng bá, giới 
thiệu sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản an toàn.

• Đào tạo, tập huấn cho nông dân về quy trình sản xuất, sử dụng thuốc 
BVTV khi tham gia sản xuất nông sản.

• Ban hành, triển khai các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện 
thuận lợi cho liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

• Đẩy mạnh việc kiểm tra, khuyến khích tiêu thụ sản phẩm an toàn, 
hạn chế tiêu thụ các sản phẩm không an toàn.

2.2.10. Chuỗi thịt lợn sinh học A-Z
2.2.10.1. Thực trạng phát triển

Chuỗi thịt lợn sinh học A-Z của HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai, 
Hà Nội) đã và đang là địa chỉ tin cậy cung cấp ra thị trường những sản 
phẩm thịt lợn có chất lượng cao, an toàn cho người tiêu dùng. HTX Hoàng 
Long được chính thức thành lập năm 2013 với 5 thành viên, nay có 10 
thành viên được tổ chức và hoạt động theo Luật HTX 2012, trước đó là 
Công ty CP Chăn nuôi Hoàng Long được thành lập từ năm 2007. Tháng 
7/2008, trang trại chăn nuôi của HTX đã chính thức đi vào hoạt động và 
đã nhập 156 con lợn nái ở Viện Chăn nuôi; đó là những con giống đã được 
kiểm định về chất lượng. Chuồng trại xây dựng đến đâu đưa vào chăn nuôi 
đến đấy và lợi nhuận cũng vậy, được đồng nào “đổ cả vào tái đầu tư”.

Năm 2012, HTX nuôi 300 lợn nái và gần 3.000 lợn thịt thương phẩm 
theo phương thức chăn nuôi công nghiệp nhưng lợn ế không bán được và 
giá lợn thịt thì rớt thê thảm sau khi phát hiện một số trang trại chăn nuôi 
sử dụng chất tạo nạc, làm ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng vì vậy 
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sức mua giảm, chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn. Thời gian đó, trang trại 
bị lỗ vốn. Từ năm 2013 đến năm 2015, HTX giảm quy mô xuống còn 2.000 
con để duy trì sản xuất mặc dù vẫn gặp rất nhiều khó khăn về thị trường 
và giá. Ngoài giảm quy mô, HTX cũng đã xác định sản xuất sản phẩm 
sạch, an toàn cho người tiêu dùng là hướng đi, là cái gốc để HTX tồn tại 
và phát triển. Với sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội - 
Sở NN&PTNT Thành phố Hà Nội, HTX Hoàng Long đã nghiên cứu và 
phát triển chuỗi thịt lợn sạch từ trang trại tới bàn ăn. Trải qua 4 năm thử 
nghiệm, HTX đã chọn được loại men công thức phối trộn, ủ phù hợp, tạo ra 
chất lượng thịt thơm, ngon, nước luộc trong, ăn mỡ giòn, an toàn cho người 
sử dụng. HTX xác định đó là cái gốc để phát triển chuỗi thực phẩm sạch, 
an toàn. Năm 2015, dự án Lifsap hỗ trợ HTX xây dựng nhà giết mổ, sơ chế, 
chế biến thực phẩm, có cơ sở vật chất đồng bộ, trang thiết bị tiên tiến, đảm 
bảo vệ sinh ATTP. Năm 2016, HTX xây dựng khu xử lý chất thải chăn nuôi, 
giết mổ ở ngoài khu chăn nuôi, cùng hệ thống hộp hút và thông gió, vì vậy 
môi trường chăn nuôi, giết mổ được đảm bảo trong lành.

Năm 2017, HTX tăng quy mô chăn nuôi lên đến 3.000 con, lợn được 
nuôi theo phương thức chăn nuôi an toàn sinh học, sản phẩm của HTX lần 
đầu tiên được phân phối trên thị trường vào đầu năm 2017. Đến nay, HTX 
có quy mô 400 lợn nái và 4.000 con lợn thịt, cung cấp 2 tấn thịt lợn an toàn 
và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn cho thị trường/ngày với thương hiệu 
thực phẩm A-Z đầy đủ tem nhãn và truy xuất nguồn gốc. Năm 2017, chuỗi 
được cấp giấy chứng nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Biểu đồ 2.2. Quy mô chăn nuôi của HTX Hoàng Long
Nguồn: Kết quả điều tra của đề tài, 2018
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2.2.10.2. Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo chuỗi

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng tốt nhất, HTX 
Hoàng Long xây dựng mô hình chuỗi khép kín nhằm kiểm soát ATTP 
được dễ dàng và nghiêm ngặt từ đầu vào đến sản phẩm cuối cùng.

HTX làm từ khâu đầu vào (tự sản xuất con giống, thức ăn), chăn nuôi 
đến giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Các thành viên góp tiền, góp 
đất và công sức xây dựng 1 khu chăn nuôi hiện đại, khép kín diện tích 
rộng 2,2ha, quy mô chăn nuôi 4.000 con bao gồm cả lợn sinh sản và 3.000 
lợn thịt/lứa. Một điều hết sức đặc biệt mà ít HTX chăn nuôi trên địa bàn 
Hà Nội cũng như trên cả nước làm được như HTX Hoàng Long, đó là khả 

Sơ đồ 2.8. Hỗ trợ của Nhà nước và dự án trong xây dựng chuỗi thịt lợn sinh học A-Z
Nguồn: Kết quả điều tra đề tài, 2018

Dự án Lifsap

Chuỗi thịt
lợn sinh học 

A-Z
Cơ quan quản lý Nhà nước

(Cục Chăn nuôi, Sở NN&PTNT)
     

   

   
     

- Tư vấn xây dựng chuỗi thịt 
lợn an toàn

- Tập huấn, tham quan 
mô hình

- Chuyển giao kỹ thuật chăm 
sóc, phối trộn thức ăn

- Hỗ trợ xây dựng khu giết 
mổ, sơ chế, chế biến đảm 
bảo ATTP

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống 
xử lý chất thải chuồng nuôi

Sơ đồ 2.9. Chuỗi thịt lợn sinh học khép kín A-Z
Nguồn: Số liệu điều tra của đề tài, 2018

HTX HOÀNG LONG

Đầu vào 
(100% con 

giống, 97% thức 
ăn sinh học)

Chăn nuôi 
(400 lợn sinh sản, 

3600 lợn thịt)

Giết mổ, chế 
biến, đóng gói 
(thịt, xúc xích, 

giò,…)

02 cửa hàng 
thực phẩm sạch 

AZ 
(25% sản lượng)

Người 
tiêu dùng
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năng tự nhân giống (một phần) và sản xuất tới 97% thức ăn sinh học cho 
chăn nuôi để kiểm soát được chất lượng và giảm chi phí đầu vào. Nhằm 
đảm bảo chất lượng thịt lợn thương phẩm tới tay người tiêu dùng, HTX đã 
đầu tư dây chuyền giết mổ công suất 50 con lợn/ngày đảm bảo vệ sinh y tế, 
ATTP và trang thiết bị chế biến thịt với sự hỗ trợ về vốn của dự án LIFSAP 
và Sở NN&PTNT Hà Nội; xây dựng 2 cửa hàng tiện ích trong Thành phố 
Hà Nội có bán các loại thịt, giò, chả, nem… do chính HTX sản xuất.

Tổ chức kiểm soát ATTP đối với sản phẩm thịt lợn sinh học A-Z: Bao 
gồm kiểm soát bên trong do chính HTX tự kiểm soát và kiểm soát bên 
ngoài do cơ quan Nhà nước kiểm soát.

Tự kiểm soát: Mỗi công đoạn đều có các tổ công nhân kỹ thuật chăn 
nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến lành nghề, xuất thân từ các làng nghề giò 
chả Tân Ước phụ trách. Các tổ công nhân đều được đào tạo bài bản về quy 
trình chăn nuôi, giết mổ và chế biến đảm bảo ATTP.

• Khâu chăn nuôi: Trang trại chăn nuôi tự nguyện áp dụng theo 
tiêu chuẩn VietGAHP, chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, xa 
khu dân cư. Con giống không đạt chất lượng không được đưa vào 
sản xuất, thức ăn luôn được kiểm tra trước khi cho lợn ăn, nước 
uống cũng phải đảm bảo bằng việc sử dụng nước ngầm qua 2 lần 
lọc và xử lý Cloramin B. HTX có hệ thống khử trùng nghiêm ngặt 
hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh, chỉ sử dụng kháng sinh trong 
giai đoạn tiêm phòng cho lợn. Hệ thống sổ sách theo dõi được ghi 
chép đầy đủ.

• Khâu giết mổ, chế biến: Sản phẩm được giết mổ và chế biến ngay 
tại khu giết mổ đảm bảo VSTP của HTX; sau khi giết mổ, thịt được 
đóng gói hút chân không, dán nhãn và bảo quản lạnh.

• Khâu lưu thông: Thịt được bảo quản lạnh trong quá trình vận chuyển 
và bán tại chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch của chính HTX. Sản phẩm 
bán đầy đủ tem nhãn với thương hiệu thực phẩm A-Z và có truy xuất 
nguồn gốc. HTX có cam kết chất lượng và ATTP đối với người tiêu 
dùng. Ngoài ra, HTX đưa ra cơ chế giám sát riêng đối với những siêu 
thị, cửa hàng thực phẩm sạch khác muốn liên kết tiêu thụ sản phẩm 
của HTX: Đơn vị chấp nhận khung giám sát về giá cả, giám sát điều 
kiện bán hàng, không làm giả.
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Kiểm soát nhà nước: Hàng năm, có các đoàn kiểm tra và lấy mẫu theo 
các quy định của Nhà nước đối với cơ sở đạt chứng nhận VietGAP và 
chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và đoàn kiểm tra môi trường chăn 
nuôi. Đội quản lý thị trường của huyện thường xuyên (2-3 tháng/lần) kiểm 
tra giấy tờ, phòng kinh tế huyện giám sát kiểm tra.

Hiệu quả kinh tế của chuỗi: Trong quá trình xây dựng và phát triển 
chuỗi thịt lợn an toàn A-Z, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đến nay HTX đã 
đạt được một số hiệu quả nhất định. Điều đó cho thấy hướng đi đúng đắn 
của xây dựng chuỗi thịt lợn khép kín đảm bảo an toàn.

Hiệu quả kinh tế–xã hội:
• Tính tới thời điểm hiện tại, số đầu lợn nái của trại luôn giữ ở mức 

ổn định là trên 4.000 con (lợn nái trên 400; lợn thịt 3.600 con/lứa), 
cao hơn 30 % quy mô so với thời điểm trước khi xây dựng chuỗi thịt 
lợn an toàn;

• Từ năm 2017 đến nay, có thời điểm giá thịt lợn hơi trên thị trường 
giảm mạnh, người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với 

Bảng 2.4. So sánh hiệu quả trước và sau xây dựng chuỗi thịt lợn sinh học A-Z

STT Chỉ tiêu Trước khi xây dựng chuỗi Sau khi xây dựng chuỗi
1 Quy mô/năm 2.000-3.000 con 4.000 con
2 Lượng thịt cung cấp 

ra thị trường
0,8 tấn/ngày 2,2 tấn/ngày

3 Liên kết sản xuất và 
tiêu thụ

Thương lái, không thông qua 
hợp đồng

Chuỗi khép kín, tự bao tiêu 
sản phẩm

4 Dạng sản phẩm Lợn hơi Thịt lợn và các sản phẩm chế 
biến từ thịt lợn (giò, chả, xúc 
xích)

5 Thương hiệu Không Có thương hiệu thực phẩm 
A-Z

6 Truy xuất nguồn gốc Không Có truy xuất nguồn gốc
7 Giấy chứng nhận 

chuỗi cung ứng thực 
phẩm an toàn

Không Có 

8 Giá bán so với thịt lợn 
thông thường

Bằng giá thịt lợn thông 
thường (70.000-90.000 đồng/
kg thịt) 

Cao hơn giá thịt lợn thông 
thường 30-40 % (120.000-
140.000 đồng/kg thịt) 

Nguồn: Số liệu điều tra của đề tài, 2018
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HTX Hoàng Long vẫn đảm bảo chăn nuôi ổn định và từng bước 
phát triển theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học. Mỗi ngày, HTX 
đưa ra thị trường 2,2 tấn thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt 
đảm bảo vệ sinh ATTP, giá bán cao hơn giá thịt lợn thông thường 
trên thị trường từ 30–40% (Giá bán sản phẩm của Hoàng Long 
dao động từ 139.000 đồng/kg thịt lợn ba chỉ, giò 160.000 đồng/kg, 
xúc xích 140.000 đồng/kg; giá thịt lợn công nghiệp: 70.000–90.000 
đồng/kg).

• HTX tạo được việc làm cho hơn 40 lao động, thu nhập trung bình 6 
triệu đồng/người/tháng, doanh thu gần 10 tỷ đồng/năm.

• Người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm chất lượng, an toàn và rõ 
nguồn gốc với giá thành hợp lý; trong quá trình phát triển, HTX đã 
giúp hơn 15 hộ trong xã thoát nghèo.

• Kiểm soát dịch bệnh: Trong đợt dịch tả lợn châu Phi cuối năm 
2018 đến 2019, nhiều hộ, trang trại chăn nuôi tại các địa phương 
trong cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tuy nhiên, trang trại 
của HTX Hoàng Long an tâm vượt qua dịch do chăn nuôi khép 
kín, đảm bảo an toàn sinh học, vì thế doanh thu của HTX không 
bị ảnh hưởng.

• Tác động đến môi trường: HTX xây dựng quy trình sản xuất sạch 
nhằm đảm bảo tiêu chí về VSMT và phát triển bền vững. Khi quy 
hoạch chuồng trại, dù quỹ đất khá hạn hẹp nhưng HTX vẫn dành 
diện tích lớn để xây dựng hệ thống biogas. 100% khối lượng chất thải 
trong quá trình chăn nuôi của HTX đều được xử lý để đảm bảo vệ 
sinh. Trong đó, 80% chất thải được chế biến thành phân bón hữu 
cơ cho cây trồng, và 20% thành khí sinh học phục vụ sinh hoạt. Mô 
hình chuỗi A-Z ít có tác động xấu đến môi trường.

Khó khăn trong phát triển chuỗi:
• Thiếu vốn đầu tư con giống có năng suất, chất lượng cao, đầu tư công 

nghệ cao, trong khi vay vốn ngân hàng gặp khó khăn về thủ tục.
• Khó khăn về cơ sở hạ tầng như đường giao thông, điện: Đến nay, khu 

chăn nuôi chưa có trạm biến áp riêng phải nhờ điện trạm bơm, ngày 
nắng nóng thường xuyên bị mất điện từ 15–20 lần.
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• Người tiêu dùng chưa hiểu thế nào là thực phẩm an toàn, thói quen 
dùng thịt nóng ngoài chợ mất vệ sinh do vi sinh vật, khói bụi, chưa 
quen với việc sử dụng thịt mát, thịt cấp đông nên chưa hướng được 
người tiêu dùng vào sản phẩm, người sản xuất chưa có được lòng tin 
của người tiêu dùng vào thực phẩm sạch.

• HTX thiếu những điểm phân phối nhưng mở thêm cửa hàng chi 
phí rất lớn, đặc biệt chi phí thuê cửa hàng hàng tháng trong khi lại 
không có sự hỗ trợ nào của Nhà nước, thiếu thiết bị bảo quản. Chính 
sách hỗ trợ của Nhà nước còn chưa phù hợp với điều kiện thực tế nên 
khó tiếp cận. Cửa hàng của HTX mới chỉ tiêu thụ hết được 30% so 
với quy mô của HTX.

• Tần suất kiểm tra ATTP của các cơ quan nhà nước: Quá nhiều đoàn 
kiểm tra với tuần suất lớn, thời gian tiếp nhiều và nhiều bất cập 
trong công tác kiểm tra.

• Mỗi lần xét nghiệm rất nhiều mẫu, chi phí rất lớn nên rất tốn kém 
mà không được Nhà nước hỗ trợ. Các tiêu chí chứng nhận còn chồng 
chéo nhau, HTX đã có chứng nhận VietGAP nhưng vẫn phải có 
chứng nhận vệ sinh thú y.

• Vấn đề kiểm dịch chưa hợp lý, hiện nay, đã bỏ kiểm dịch nội tỉnh 
theo quy định của Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT nhưng thay vào 
đó là xin giấy phép của xã, trong khi đó xã chỉ có cán bộ làm việc 
trong giờ hành chính các ngày trong tuần nên không bán lợn được 
vào hai ngày cuối tuần.

• Trong trang trại đã xử lý nước thải trong chăn nuôi, nhưng chưa đạt 
yêu cầu theo quy định là nước sau khi xử lý phải đạt loại B do chi phí 
xử lý rất lớn. Vì vậy, HTX kiến nghị là cần hạ thấp yêu cầu đối với 
nước xử lý trong chăn nuôi cho phù hợp, hoặc phải có hỗ trợ trong 
xử lý nước.

• Quy định về bao gói sản phẩm có nhiều bất cập. Sản phẩm thịt miếng 
của các công ty có bao gói để đảm bảo vệ sinh ATTP thì phải đảm 
bảo quy định về ghi nhãn, công bố chất lượng với nhiều chỉ tiêu khác 
nhau mà việc công bố này phải làm xét nghiệm với chi phí lên đến 10 
triệu đồng mỗi mẫu. Nếu đội thị trường kiểm tra sản phẩm không 
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đạt thì không được bán trong khi thịt bán ngoài chợ lại không đóng 
gói, không phải ghi tem nhãn, không bị kiểm soát và không bị cấm → 
Cần công bằng trong quản lý đối với mọi thành phần kinh tế.

2.2.10.3. Bài học kinh nghiệm
• HTX có được một tập thể cán bộ, thành viên đoàn kết nên việc lựa 

chọn các thành viên tham gia HTX rất quan trọng, phải là những 
người tâm huyết, cùng chung mục đích.

• Sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền các cấp, các phòng ban 
của huyện, các sở ban ngành của thành phố, hội nông dân các cấp, 
Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội đã giúp và hướng dẫn cho 
HTX xây dựng chuỗi thực phẩm A-Z. Trung ương Hội Nông dân đã 
tạo điều kiện cho HTX đi học chăn nuôi ở Cộng hòa liên bang Đức, 
Cục Chăn nuôi đã giúp học tập chuỗi thực phẩm VIP tại Hà Lan.

• Điều đặc biệt là cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế của Hoàng Long 
nằm trên chính những làng nghề giò, chả bánh chưng Ước Lễ nổi 
tiếng ở trong và ngoài nước. Việc tiêu thụ 70% khối lượng thịt còn 
lại là tương đối dễ dàng, chủ yếu thông qua các mối hàng buôn. 
Đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của HTX trong nhiều 
năm qua.

• Chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm A-Z được nằm trong dự án 
chuỗi sản xuất cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo ATTP của 
thành phố được phê duyệt thời gian từ 2016–2020.

• Người làm phải có “tâm”, nói không với những cửa hàng không uy 
tín, chưa đảm bảo điều kiện về vệ sinh ATTP, luôn kiên định với 
hướng đi sản xuất sạch.

• Nắm bắt được nhu cầu của thị trường về thực phẩm sạch, ATTP nên 
các tác nhân trong chuỗi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiểm 
soát ATTP.

• HTX luôn có cam kết trách nhiệm với người tiêu dùng về sản phẩm 
mang thương hiệu thực phẩm A-Z.

• Đảm bảo sự minh bạch thông tin và phân chia lợi nhuận giữa thành 
viên trong HTX.
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2.2.11. Chuỗi thịt lợn VietGAHP tại Đồng Nai
2.2.11.1. Thực trạng phát triển
Dự án LIFSAP là dự án chăn nuôi và tăng cường ATTP do Ngân hàng Thế 
giới tài trợ, đang thực hiện tại Việt Nam nhằm đưa chăn nuôi của huyện theo 
hướng thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi an toàn (VietGAP). Dự án 
LIFSAP nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của người chăn nuôi theo quy mô 
hộ gia đình; giảm thiểu tác động môi trường của hoạt động chăn nuôi, chế 
biến và tiêu thụ gia súc gia cầm; tăng cường vệ sinh ATTP trong chuỗi cung 
ứng sản phẩm chăn nuôi, chủ yếu là sản phẩm thịt. Dự án đã hỗ trợ đào tạo 
các hộ chăn nuôi theo quy trình chăn nuôi an toàn, hỗ trợ các cơ quan quản 
lý thực hiện cải thiện tiêu chuẩn ATTP và hỗ trợ các cơ quan thú y các cấp 
trong việc kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy trình ATTP từ trang trại 
đến lò mổ và các chợ bán thực phẩm tươi sống. Thời gian qua, dự án LIFSAP 
đã giúp xây dựng được 3 vùng VietGAHP (vùng quy trình thực hành chăn 
nuôi tốt) có 66 tổ, nhóm VietGAHP với 1.280 hộ tham gia ở huyện Thống 
Nhất, Xuân Lộc và thị xã Long Khánh–tỉnh Đồng Nai; hình thành chuỗi liên 
kết chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm thịt lợn VietGAP giữa các tổ nhóm chăn 
nuôi VietGAHP trong dự án với lò mổ Thi Thọ và hệ thống siêu thị Metro 
(Mega Market).

Sơ đồ 2.10. Mô hình chuỗi liên kết thịt lợn tại thị xã Long Khánh, Đồng Nai
Nguồn: Kết quả nghiên cứu đề tài, 2018
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Dự án LIFSAP là đấu mối liên kết các tác nhân tạo chuỗi liên kết sản 
xuất tiêu thụ sản phẩm thịt lợn VietGAHP. Trong chuỗi có mối liên kết 
ngang đó là mối liên kết giữa những người chăn nuôi quy mô nhỏ (dưới 
100 con) hình thành các tổ nhóm chăn nuôi lợn VietGAHP và mối liên kết 
dọc giữa THT với lò mổ, lò mổ Thi Thọ với siêu thị Metro thông qua hợp 
đồng tiêu thụ.

Các tổ nhóm chăn nuôi lợn VietGAHP: Hình thành năm 2012, mỗi 
tổ nhóm có 20–40 hộ chăn nuôi quy mô nhỏ từ 30 đến 100 con. Quy mô 
trung bình mỗi tổ 900–1.000 con. Dự án LIFSAP đã hỗ trợ các hộ chăn 
nuôi nhỏ lẻ trong tổ nhóm sửa chữa chuồng trại, hướng dẫn kỹ thuật 
chăn nuôi theo VietGAHP, 200 USD/hộ xây dựng biogas, hỗ trợ máy 
trộn thức ăn cho tổ nhóm, hỗ trợ con giống để cải tạo giống, kết nối với 
lò mổ hình thành chuỗi. Ngoài ra, LIFSAP đã hỗ trợ nâng cấp chợ bán 
lẻ của xã Xuân Lập, gồm 9 sạp bán thịt lợn, trong đó có sạp bán thịt lợn 
của THT. Lợn của tổ nhóm chủ yếu được bán cho lò mổ Thi Thọ 70%, 
còn lại bán cho các sạp trong chợ của LIFSAP (30 %). Lò mổ Thi Thọ ký 
hợp đồng thu mua lợn với các tổ nhóm. Yêu cầu của lò mổ đối với các 
THT cung cấp thịt là chăn nuôi theo VietGAHP, ghi chép sổ sách đầy đủ, 
nhân viên Metro kiểm tra đạt.

Lò mổ Thi Thọ: Là lò mổ tập trung duy nhất của thị xã Long Khánh, 
được xây dựng từ năm 2012 có công suất tối đa 500 con. Khu giết mổ khép 
kín, hiện đại, đảm bảo vệ sinh ATTP, tuy nhiên, không có khu bảo quản 
lạnh. Lò mổ liên kết với các tổ nhóm chăn nuôi heo VietGAHP trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai và có hợp đồng cung cấp thịt lợn cho hệ thống Metro, 
do Dự án LIFSAP kết nối. Thịt lợn mua của các tổ nhóm được cung cấp 
cho hệ thống siêu thị Metro cũ (Mega Market), ngoài ra lò mổ cũng thu 
mua lợn công nghiệp cung cấp thịt cho thị trường nội tỉnh. Sản lượng: Mỗi 
ngày 2 tấn cho cả hệ thống của Metro (Metro TP HCM, của các tỉnh Miền 
Tây như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang; tại Bình Dương, Biên 
Hòa), trong đó lượng cung cấp cho Metro TP HCM chiếm 2/3.

Siêu thị Metro: Là đơn vị tiêu thụ sản phẩm từ lò mổ thông qua hợp 
đồng với sản lượng ổn định ban đầu, nếu có biến động siêu thị báo cho lò 
mổ trước 1 ngày. Đối với giá, siêu thị và lò mổ thống nhất điều chỉnh giá 1 
lần/tuần và luôn cao hơn giá thị trường 2-3 giá. Siêu thị đặt ra yêu cầu đối 
với sản phẩm thịt lợn mà lò mổ cung cấp, bao gồm:
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• Thịt lợn cung cấp cho siêu thị phải được chăn nuôi theo tiêu 
chuẩn VietGAHP.

• Trước khi lò mổ thu mua lợn của THT, nhân viên Metro tổ chức 
đánh giá chất lượng thức ăn, môi trường, ghi chép sổ sách đầy đủ, 
rõ ràng thì lò mổ mới được mua lợn của người chăn nuôi về giết mổ.

• Quá trình giết mổ phải tự động bằng hệ thống máy móc
• Thịt sau khi giết mổ 30 phút phải vận chuyển ngay lên xe bảo ôn ở 

nhiệt độ xe phải từ 0–50C, vận chuyển đến từng điểm bán của Metro.
• Trước khi nhập thịt vào siêu thị, nhân viên Metro đánh giá cảm 

quan chất lượng thịt, thịt phải đủ giấy tờ kiểm dịch, có đeo vòng truy 
xuất nguồn gốc.

2.2.11.2. Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo chuỗi
Kiểm soát trong quá trình chăn nuôi: Việc kiểm soát các hộ chăn 

nuôi VietGAP thông qua kiểm tra sổ sách theo dõi. Trong THT, tổ trưởng 
kiểm tra sổ sách thường xuyên thông qua cuộc họp hàng tháng. Việc ghi 
chép sổ sách theo dõi không được đầy đủ, qua quá trình khảo sát cho thấy 
15/40 hộ được kiểm tra ghi chép đầy đủ hàng ngày, các hộ khác làm biếng, 
bận không ghi chép, đến lúc có kiểm tra đi mượn của các hộ khác để đối 
phó. Các hộ này chưa thực sự nắm được ý nghĩa của việc ghi chép sổ sách. 
Chính vì điều này, thông tin về đàn lợn không chính xác.Trước khi lò mổ 
Thi Thọ thu mua lợn của HTX, cán bộ Metro kiểm tra sổ sách theo dõi, 
tình hình đàn lợn của THT. Nếu đạt mới tiến hành thu mua.

Trong khâu chăn nuôi, ngoài kiểm soát bên trong của các THT còn có 
kiểm soát bên ngoài của các cán bộ thú y. Trước khi bán lợn phải có xác 
nhận của thú y xã và đeo vòng truy xuất nguồn gốc cho lợn. Ngoài ra, có 
đoàn kiểm tra Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đến đánh giá, kiểm tra sổ 
sách theo dõi của các hộ trong tổ khi cấp lại chứng nhận VietGAHP.

Kiểm soát giết mổ: Lò mổ nằm trong quy hoạch của thị xã nhưng do 
được dự án LIFSAP hỗ trợ 30.000 USD và đưa vào dự án nên đã xây dựng 
đầy đủ 5 hạng mục theo yêu cầu của dự án: giàn treo, phòng làm việc cho 
cán bộ thú y, hệ thống xử lý chất thải, nhà vệ sinh, nhà thay đồ cho công 
nhân. Lò mổ đạt chứng nhận VSATTP, cán bộ thú y huyện kiểm tra sau 
khi giết mổ và tiến hành niêm phong, kích hoạt vòng truy xuất.
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Kiểm soát khâu lưu thông: Thịt sau khi giết mổ 2 tiếng sẽ được vận 
chuyển đến hệ thống siêu thị Mega Market bằng xe bảo ôn, trên đường vận 
chuyển qua các trạm kiểm dịch. Trước khi nhập thịt, siêu thị có cán bộ kỹ 
thuật kiểm tra giấy tờ và cảm quan chất lượng thịt.

Hiệu quả của chuỗi:

Bảng 2.5. Hiệu quả của các hộ chãn nuôi trước và sau khi tham gia mô hình liên kết

Chỉ tiêu Trước khi tham gia mô hình Sau khi tham gia mô hình

Quy mô 10-15 con/hộ 30-40 con/hộ
Tiêu chuẩn Không VietGAP
Dạng sản 
phẩm

Lợn hơi Lợn hơi

Truy xuất 
nguồn gốc

Không Đeo vòng truy xuất

Người mua Thương lái, không có hợp đồng Lò mổ Thi Thọ, có hợp đồng liên kết
Giá bán Theo thị trường (40.000 đồng/

kg lợn hơi)
Cao hơn giá trị trường 2.000-3.000 đồng/

kg (42.000-43.000 đồng/ kg lợn hơi)
Hỗ trợ của 
dự án

Không Hỗ trợ con giống, máy trộn thức ăn, xây 
dựng biogas; tập huấn quy trình kỹ thuật 

chăn nuôi, ghi chép sổ sách
Nguồn: Kết quả điều tra đề tài, 2018

Biểu đồ 2.3. Quy mô chăn nuôi của các hộ tham gia mô hình (n=40)
Nguồn: Kết quả điều tra đề tài, 2018



142 ©2020. Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam

Qua khảo sát cho thấy, quy mô chăn nuôi lợn trong các hộ trước và sau 
khi liên kết chuỗi tăng lên, tuy nhiên năm 2017, giá thịt lợn xuống thấp do 
khủng hoảng thừa nên nhiều hộ đã bị thua lỗ, giảm quy mô chăn nuôi. 
Điều này cho thấy, mặc dù tham gia liên kết nhưng hộ chăn nuôi vẫn chưa 
ổn định sản xuất và chịu nhiều rủi ro. Điều này ảnh hưởng đến tính bền 
vững của chuỗi.

Giá bán: Giá bán cho lò mổ Thi Thọ không có chênh lệch nhiều với giá 
bên ngoài 2–3 giá. Tuy nhiên, mối liên kết còn lỏng lẻo, không có sự chia 
sẻ rủi ro, khi giá thịt lợn xuống thấp người chăn nuôi vẫn bị tổn thất lớn vì 
giá bán cho lò mổ vẫn theo sự biến động giá thị trường.

Chất lượng sản phẩm: Do các hộ chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP, 
toàn bộ các khâu đều có kiểm soát về ATTP, quy trình giết mổ diễn ra tự 
động, thịt được bảo quản lạnh trong suốt quá trình lưu thông nên chất 
lượng thịt được đảm bảo. Ngoài ra, thịt còn có truy xuất nguồn gốc, đảm 
bảo quá trình kiểm soát mối nguy và minh bạch thông tin.

Khó khăn trong phát triển chuỗi:
• Liên kết giữa lò mổ và THT còn lỏng lẻo, các hộ vẫn có thể bán sản 

phẩm ra ngoài do chưa có sự cam kết bao tiêu sản phẩm, ổn định về 
giá và sự chia sẻ rủi ro trong chuỗi. Hiện lò mổ chỉ mua 50–70% sản 
lượng lợn cho các hộ.

• Con giống bị suy thoái, các hộ thiếu vốn sản xuất đầu tư con giống, 
chuồng trại khi có rủi ro dẫn đến không thể tái đàn.

• Việc áp dụng quy trình VietGAHP trong nông hộ chăn nuôi quy mô 
nhỏ còn hạn chế; khu chăn nuôi chưa thực sự đáp ứng tiêu chuẩn 
VietGAHP đưa ra; 37,5% các hộ ghi chép sổ sách không trung thực 
(mượn của nhau về chép) để đối phó cơ quan kiểm tra.

• Năng lực của lãnh đạo tổ nhóm chăn nuôi còn yếu kém, chưa chủ 
động tìm đầu ra mới.

• Lò mổ thiếu vốn đầu tư xe bảo ôn, hệ thống kho mát để bảo quản thịt.
• Lò mổ đầu tư xây dựng rất lớn (5 tỷ) nhưng do chính quyền địa 

phương chưa dẹp được các lò giết mổ chui nên lò mổ bị cạnh tranh, 
dẫn đến không hoạt động hết công suất, chi phí cao.

• Trong quá trình vận chuyển thịt từ tỉnh này sang tỉnh kia phải qua 
nhiều trạm kiểm dịch, qua nhiều lần kiểm tra, gây khó khăn trong 
quá trình lưu thông thịt.
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2.2.11.3. Bài học kinh nghiệm
• Có sự hỗ trợ của dự án LIFSAP: Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để đảm 

bảo thực hiện quy trình GAHP cho các hộ (nhóm) chăn nuôi như 
sửa chữa chuồng trại, mua thiết bị chăn nuôi chuyên biệt, thiết bị 
an toàn sinh học; xây dựng mô hình mẫu về VietGAHP, hỗ trợ xây 
hầm biogas; hỗ trợ hệ thống trộn thức ăn chăn nuôi… Đào tạo, tập 
huấn, truyền thông (về VietGAHP, ghi chép, thú y, thị trường, nhân 
rộng VietGAHP…) cho hộ chăn nuôi, giết mổ,  kinh doanh  thực 
phẩm và người tiêu dùng.

• Có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương trong chỉ đạo, 
giám sát thực hiện liên kết chuỗi, là trọng tài đứng ra giám sát các 
mối liên kết trong chuỗi. Ngoài ra, có sự cam kết của lò mổ Thi Thọ 
và sự hợp tác của bà con chăn nuôi, siêu thị

2.2.12. Chuỗi lợn gia công của Công ty CP tại Nghệ An
2.2.12.1. Thực trạng phát triển
Từ năm 2013, Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam đã phát triển trên 
địa bàn tỉnh Nghệ An 11 trang trại nuôi gia công, trong đó có 2 trang trại 
chăn nuôi lợn, một ở huyện Thanh Chương và một ở huyện Nghĩa Đàn với 
quy mô 7.000 con lợn thịt và 6.000 con lợn nái.

Hình thức liên kết: Mô hình chăn nuôi lợn gia công của Công ty CP 
là hợp đồng ký kết giữa công ty và người chăn nuôi đáp ứng được các điều 
kiện về diện tích đất, chuồng trại để liên kết nuôi gia công. Hợp đồng được 
ký ổn định 5 năm/lần, trong đó, Công ty chăn nuôi CP cung cấp toàn bộ 

Bảng 2.6. Thông tin chung các trang trại liên kết chăn nuôi với Công ty CP

STT Chỉ tiêu ĐVT Số lượng
1 Quy mô Con 5.200
2 Diện tích trang trại m2 9.300
3 Tiền công/con Đồng 250.000
4 Tiền công/hộ/năm Đồng 1.300.000.000
5 Lợi nhuận/con Đồng 116.000
6 Lợi nhuận/hộ/năm Đồng 603.000.000

Nguồn: Kết quả điều tra của đề tài, 2018
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đầu vào cho người chăn nuôi bao gồm con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc 
thú y. Riêng về chuồng trại chăn nuôi thì người chăn nuôi tự bỏ vốn ra xây 
dựng, tuy nhiên được nhận một phần kinh phí hỗ trợ của Công ty CP khi 
xây dựng cơ sở chăn nuôi, đổi lại việc thiết kế chuồng trại phải theo mẫu 
quy định của CP. Trong quá trình chăn nuôi, người chăn nuôi phải tuân 
thủ theo kỹ thuật chăn nuôi do CP quy định, tuân thủ về khối lượng thức 
ăn, thuốc thú y... và phải ghi chép nhật ký chăn nuôi đầy đủ, có giám sát 
định kỳ của cán bộ thú y Công ty. Người chăn nuôi ký hợp đồng với Công 
ty CP và phải tuân thủ các điều khoản chăn nuôi được quy định. Toàn 
bộ sản phẩm xuất bán ra thị trường đều được Công ty CP bao tiêu. Lợi 
nhuận của người chăn nuôi sẽ được trích phần trăm từ sản phẩm đầu ra, 
chủ trang trại nuôi gia công được nhận 3.500 đồng/kg tăng trọng. Ngoài 
ra, Công ty cũng quy định những khoản thưởng, phạt cụ thể đối với người 
chăn nuôi như thưởng về giữ quy mô đàn (tỷ lệ chết không quá 5%), hoặc 
sẽ bị phạt cắt hợp đồng nếu không tuân thủ đúng quy trình, hoặc sử dụng 
thức ăn, thuốc thú y ngoài, hoặc mang thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y ra 
ngoài tiêu thụ,…

Ngoài mối liên kết với người chăn nuôi, trong chuỗi liên kết còn có 
mối liên kết giữa CP và siêu thị Big C: Công ty CP và Big C ký hợp đồng 
cung cấp sản phẩm với những quy định hết sức cụ thể về nguồn gốc lợn, 
số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng, hình thức thanh toán...

Lợi ích của hộ chăn nuôi khi chăn nuôi theo mô hình liên kết với 
Công ty CP:

• Người chăn nuôi không cần quá nhiều vốn để đầu tư chăn nuôi mà 
chỉ cần đầu tư một phần xây dựng cơ sở chuồng trại; các sản phẩm 
đầu vào đều được Công ty CP cung cấp.

• Người chăn nuôi nhận được đầu vào ổn định, chất lượng cao do 
Công ty cung cấp; vật nuôi được cán bộ thú y của Công ty kiểm tra 
định kỳ.

• Rủi ro chuyển sang cho Công ty nhiều hơn là người chăn nuôi, khi có 
dịch bệnh hay thiên tai xẩy ra ảnh hưởng đến số lượng đàn vật nuôi 
thì Công ty sẽ chịu phần lớn thiệt hại.

• Điểm mạnh của mô hình chăn nuôi là người sản xuất không phải lo 
tìm đầu ra cho sản phẩm cũng như đầu vào cho chăn nuôi.
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• Người nông dân có cơ hội tiếp cận những cách làm hiện đại, nắm 
chắc kỹ thuật thông qua việc hướng dẫn và chuyển giao từ đội ngũ 
kỹ sư, bác sĩ thú y của các công ty, doanh nghiệp và yên tâm sản xuất 
chăn nuôi, không phải quá lo lắng về đầu ra của sản phẩm.

Lợi ích của Công ty CP: Có vùng nguyên liệu ổn định, kiểm soát được 
chất lượngvà không phải mất chi phí đầu tư hệ thống trang trại, mặt bằng.

2.2.12.2. Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo chuỗi
Tự kiểm soát: Giống, thức ăn, thuốc thú y đều do công ty sản xuất và 

cung cấp; các trang trại gia công cho CP tuân thủ nghiêm ngặt quy trình 
chăn nuôi của CP; Công ty luôn có đội ngũ cán bộ thú y nằm vùng hỗ trợ 
trang trại chăn nuôi gia công và cũng giám sát quy trình chăn nuôi định 
kỳ và đột xuất. Trước khi xuất bán, đàn lợn của trang trại đáp ứng các tiêu 
chuẩn của CP về thời gian nuôi, cân nặng, thể trạng. Sản phẩm thịt của CP 
hiện chưa có truy xuất nguồn gốc, bán trong siêu thị dưới dạng đóng khay 
có tem nhãn của công ty.

Quản lý bên ngoài: Quản lý trong khâu chăn nuôi: Các trang trại chịu 
sự quản lý của Phòng Kinh tế huyện, cán bộ thú y huyện, xã, đoàn kiểm 
tra liên ngành. Trạm Chăn nuôi và Thú y kiểm tra 1 tháng 1 lần về điều 

Hợp đồng
 

CÔNG TY CP NÔNG DÂN

- Cung cấp đầu vào con giống, 
thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y

- Hỗ trợ kỹ thuật
- Giám sát quy trình
- Bao tiêu sản phẩm 100%

- Đầu tư đất đai, chuồng trại, nhân lực, trang 
thiết bị, điện, nước

- 
ực hiện đúng quy trình chăn nuôi của CP, 
đạt tiêu chuẩn VietGAP

- Tuân thủ các điều khoản CP
- Xử lý môi trường
- Bán sản phẩm cho CP, không lo đầu ra

Sơ đồ 2.11. Mô hình chăn nuôi gia công của Công ty CP
Nguồn: Kết quả điều tra đề tài, 2018

Sơ đồ 2.12. Chuỗi thịt lợn của Công ty CP
Nguồn: Kết quả điều tra đề tài, 2018
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kiện chăn nuôi đối với các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn. Trước khi 
bán lợn phải báo với cán bộ thú y xã. Quản lý trong khâu vận chuyển: Lợn 
được vận chuyển trong tỉnh không cần kiểm dịch nội tỉnh, còn vận chuyển 
ngoài tỉnh cần giấy kiểm dịch. Quản lý trong khâu giết mổ: Cán bộ thú y 
tại các Trạm Chăn nuôi Thú y phụ trách kiểm dịch tại lò mổ. Thịt sau khi 
được kiểm dịch được chở đến các điểm phân phối bằng xe bảo ôn để đảm 
bảo ATTP.

Khó khăn trong phát triển chuỗi: Việc mở rộng mô hình liên kết giữa 
người dân và doanh nghiệp hiện vẫn còn ở quy mô hẹp, khó phát triển. 
Khó khăn đầu tiên cản trở mô hình này phát triển là nguồn vốn và diện 
tích đất để xây dựng chuồng trại. Để nhận nuôi gia công, quy mô tối thiểu 
phải là từ 1.000 con lợn, đòi hỏi diện tích đất tập trung khoảng 1 ha và 
số vốn xây dựng chuồng trại trên 1 tỷ đồng. Đây là những điều kiện mà 
không phải hộ gia đình nào cũng đáp ứng được.

2.2.12.3. Bài học kinh nghiệm
• Công ty CP đảm bảo tiêu thụ đầu ra 100% cho người chăn nuôi, 

người chăn nuôi không phải lo về rủi ro thị trường, lợi ích kinh kế 
của trang trại được ổn định.

• Có ký kết hợp đồng giữa các bên.
• Người chăn nuôi tuân thủ các yêu cầu của Công ty CP.
• Có sự chia sẻ lợi ích và rủi ro trong quá trình chăn nuôi.
• Đầu vào do công ty cung cấp, có đội ngũ cán bộ giám sát chặt chẽ quy 

trình chăn nuôi nên việc kiểm soát chất lượng sản phẩm và ATTP 
trong chuỗi dễ dàng.

2.2.13. Chuỗi thịt lợn an toàn của Công ty Vissan
2.2.13.1. Thực trạng phát triển
Vissan được thành lập vào ngày 20/11/1970 và chính thức đi vào hoạt 
động SXKD từ ngày 18/05/1974. Với hơn 40 năm hình thành và phát 
triển, trải qua nhiều thăng trầm, thách thức, chuyển từ doanh nghiệp 
100% vốn nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần hóa, đến nay, Vissan 
đã là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm tươi sống, đông lạnh và thực phẩm chế biến từ thịt. Các sản phẩm 
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của Vissan hiện đang nắm giữ đến 75% thị phần lạp xưởng; 65% thị 
phần xúc xích; 40% thị phần thực phẩm đông lạnh; 30% thị phần giò 
chả; 20% thị phần thực phẩm đóng hộp… Trụ sở công ty được đặt tại 
TP.HCM cũng chính là khu phức hợp, bao gồm cả khu lưu heo, bò trước 
khi đưa vào giết mổ, khu giết mổ, kho lạnh, khu chế biến. Sản phẩm 
của công ty là sản phẩm thịt lợn tươi sống và các sản phẩm chế biến 
(xúc xích, giò, chả, thịt nguội…). Thị trường chính là Thành phố Hồ 
Chí Minh thông qua kênh hiện đại và kênh truyền thống (chiếm 10% 
thị trường và cao nhất so với các nhà cung cấp khác). Vài năm trở lại 
đây, Công ty phục vụ cho miền Tây, Tây Nam bộ thông qua kênh hiện 
đại (tập trung vào các siêu thị, cửa hàng lớn). Năm 2015, Công ty đã đầu 
tư xây dựng và mở rộng giai đoạn II nhà máy chế biến thực phẩm với 
tổng diện tích 5.000m2 tại Bắc Ninh, được xây dựng theo tiêu chuẩn ISO, 
HACCP và GMP.

Sản phẩm của Vissan tiêu thụ qua 2 kênh chính:
• Kênh hiện đại: Sản phẩm của Vissan chiếm tỷ trọng 70% thị trường 

với khoảng gần 50% hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Ngoài 
ra, trong các hệ thống hiện đại như hệ thống siêu thị Sài Gòn Coop, 
Coop Food, Satra Food đều có các quầy thịt của Vissan do người 
Vissan trực tiếp bán, hoặc bán dưới hình thức chiết khấu.

• Kênh truyền thống: Chiếm tỷ trọng ít (30%) thể hiện nhiều vấn đề 
trong tiêu dùng của sản phẩm, của thị trường.

 
2 trang trại lợn

thịt VietGAP của
Công ty Vissan

12 nhà cung cấp lợn sống 
(Công ty CP, Dehus,…)

 

 
 

 
 

Chăn nuôi Giết mổ, sơ chế Phân phối Tiêu dùng

Khu giết mổ Vissan 
dây chuyền hiện đại, 

công suất giết mổ 
1200 con/ngày

120 cửa hàng 
phân phối của 

Vissan và siêu thị

Gian bán lẻ của
Vissan tại chợ
truyền thống

Người 
tiêu dùng

Khu chế sơ chế, 
kho lạnh bảo quản 

và chế biến thịt

Sơ đồ 2.13. Mô hình chuỗi thịt lợn an toàn của Vissan
(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của đề tài)
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Trong chuỗi Vissan có hai mối liên kết chính:
• Liên kết giữa Vissan với công ty cung cấp lợn sống: Hiện có 12 đơn 

vị cung cấp heo sống cho Vissan (trang trại của CP, Dehues, …) với 
52 trang trại trên khắp các tỉnh miền Đồng, miền Tây, Bình Thuận, 
Bình Phước. Vissan tiến hành ký hợp đồng 1 lần/năm với các đơn 
vị cung cấp. Trước khi ký kết hợp đồng, các trang trại này đều phải 
được Vissan đánh giá cơ sở vật chất, kỹ thuật, chuồng trại; phải có 
chứng nhận VietGAP, số lượng có thể cung cấp, chọn những trang 
trại chuồng kín, đánh giá môi trường, quy trình tiêm phòng, sổ sách 
theo dõi, hồ sơ giấy tờ đầy đủ.

• Liên kết giữa Vissan với hệ thống siêu thị: Vissan ký hợp đồng liên 
kết với hệ thống siêu thị tại TP.HCM như Sài Gòn Coop, Coop Food, 
Satra Food. Siêu thị bố trí cho Vissan không gian bán hàng, Vissan 
đưa quầy thịt của Vissan bán tại các siêu thị, người Vissan trực tiếp 
bán và siêu thị được chiết khấu tương đương với doanh số bán hàng.

2.2.13.2. Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo chuỗi

Điều kiện về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được Công ty Vissan 
chú trọng tập trung ngay từ khâu nguyên liệu. Đối với thịt lợn, Vissan thu 
mua từ các trang trại nuôi heo VietGAP đã được chứng nhận, kiểm tra, 
kiểm soát bởi các đơn vị chức năng. Sau khi giết mổ, lợn được cơ quan 
thú y của nhà nước kiểm tra, đóng dấu trước khi đưa vào chế biến. Tất cả 
thành phẩm thịt bò chỉ được nhập kho và đưa ra thị trường theo quyết 
định của phòng Quản lý chất lượng sau khi đã có kết quả kiểm tra chất 
lượng sản phẩm. Các nguồn phụ liệu, phụ gia sử dụng cho chế biến thực 
phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, chịu sự kiểm tra, giám sát và cho phép 
của Bộ Y tế. Một số phụ gia chính yếu được nhập khẩu từ các nước có công 
nghệ thực phẩm tiên tiến.

Hiện nay, hệ thống dây chuyền sản xuất, sản phẩm đạt chứng nhận 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008, chứng nhận 
tiêu chuẩn vệ sinh ATTP HACCP 2003. Hệ thống kiểm soát HACCP là hệ 
thống quản lý chất lượng mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo ATTP 
thông qua phân tích các mối nguy và thực hiện kiểm soát các điểm tới hạn. 
Đây là hệ thống kiểm soát chặt chẽ ATTP từ trang trại đến bàn ăn được 



149Chương 2.  THỰC TRẠNG CÁC CHUỖI NÔNG SẢN THỰC PHẨM

nhiều doanh nghiệp trên thế giới áp dụng. Tuy nhiên, HACCP chưa phổ 
biến ở Việt Nam vì để đạt chứng nhận này, doanh nghiệp phải đầu tư lớn 
và tốn nhiều chi phí vận hành. Các máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại 
mà Vissan sử dụng cho phòng thí nghiệm đạt chứng nhận ISO/IEC 17025 
phiên bản 2005; hệ thống dây chuyền sản xuất đồ hộp, xúc xích, thịt nguội 
ứng dụng công nghệ hiện đại của Nhật Bản, châu Âu, Pháp, Tây Ban Nha, 
liên tục được nâng cấp, giúp tăng năng lực sản xuất, hạn chế sản phẩm lỗi. 
Cục ATTP–Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh ATTP cho mọi 
sản phẩm mà Vissan sản xuất, phân phối. Hiện nay, tại Thành phố HCM 
chỉ có Vissan có chứng nhận đủ điều kiện tham gia chuỗi ATTP. Để có 
chứng nhận đó, ban quản lý ATTP phải đánh giá trang trại, cơ sở giết mổ, 
chế biến, các cửa hàng có đạt được tiêu chuẩn nằm trong chuỗi an toàn 
hay không. Tuy nhiên, kiểm soát nghiêm ngặt thì chi phí cao: chi phí giết 
mổ, thú y được kiểm soát chặt; chi phí cho xử lý chất thải, logistic và các 
chi phí kiểm soát đối với Vissan đều cao hơn các lò giết mổ khác. Vissan 
có phòng lab riêng để phân tích định tính và định lượng chất hóa học, vi 
sinh (E�coli, Samonella…) để kiểm soát chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, 
một số chất vẫn chưa có thể phân tích được do chi phí cao.

Nguồn cung cấp: Các trang trại muốn liên kết với Vissan phải đạt 
chứng nhận VietGAP. Trước khi ký hợp đồng với đơn vị cung cấp lợn 
sống, ngoài tiêu chí VietGAHP, cán bộ của Vissan sẽ trực tiếp đánh giá về 
hồ sơ, giấy tờ chứng nhận, chuồng nuôi, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng 
đầu ra, môi trường chăn nuôi, quy trình tiêm phòng, sổ sách theo dõi, khi 
lợn sống lên xe phải có niêm phong, hay có vòng truy xuất theo chương 
trình của thành phố. Trước khi tiếp nhận lợn sống, cán bộ kỹ thuật của 
Vissan kiểm tra giấy tờ chứng từ, kiểm dịch, khám lâm sàng, thực hiện test 
nhanh các chất cấm thông qua nước tiểu tại phòng Lab của công ty. Nếu 
phát hiện trang trại chăn nuôi lợn có chất cấm, sẽ cắt hợp đồng vĩnh viễn.

Trong quá trình giết mổ, bảo quản, chế biến: Đội cán bộ của Chi cục 
Thú y TP HCM gồm 24 người được Vissan tạo điều kiện về chỗ ở, trang 
thiết bị để làm việc trực tiếp tại khu giết mổ của Vissan, kiểm soát toàn bộ 
quá trình giết mổ. Sau khi giết mổ, thịt lợn sẽ được đo độ nạc, qua đó công 
ty xác định giá lợn nhập vào. Máy đo CGM của Pháp và gửi thông tin dữ 
liệu sang Pháp để xử lý. Bên cạnh đó, Vissan còn áp dụng công nghệ cấp 
đông nhanh khi dự trữ thịt.
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Quá trình vận chuyển: Thịt lợn Vissan được vận chuyển bằng xe bảo 
ôn, có móc treo theo Quyết định số 31/2005/QĐ-UB ngày 17/02/2005 của 
Ủy ban ND TP HCM về vận chuyển, kinh doanh thịt heo.

Quá trình bán sản phẩm: Tại các siêu thị đều đầu tư hệ thống tủ mát 
để đảm bảo chất lượng thịt mặc dù pháp luật không quy định. Còn tại các 
sạp hàng của Vissan trong chợ truyền thống thì thịt không được bảo quản 
trong tủ mát, chỉ được bày bán trong điều kiện môi trường bình thường, 
quầy thịt có các bàn inox sạch sẽ, có móc treo theo quy định trong Quyết 
định số 31/2005/QĐ-UB của TP HCM về vận chuyển, kinh doanh thịt heo. 
Các điểm phân phối và bán sản phẩm đều do người của công ty Vissan 
trực tiếp bán hàng. Đặc biệt, Vissan không phân phối cho các đầu mối bán 
buôn, bán lẻ cho các tiểu thương ngoài hệ thống cửa hàng của Vissan và 
hệ thống siêu thị đã ký kết vì khó kiểm soát an toàn thực phẩm và nguồn 
gốc sản phẩm đối với các đối tượng này, dễ làm ảnh hưởng đến uy tín 
của Vissan.

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc để tăng tính cạnh tranh và 
lòng tin của người tiêu dùng về sản phẩm: Hiện nay, các sản phẩm thịt 
lợn tươi đều được Vissan thực hiện truy xuất nguồn gốc áp dụng công 
nghệ TE theo yêu cầu của Đề án Quản lý, nhận diện, truy xuất nguồn 
gốc heo được ban hành kèm theo Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 
15/8/2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với trang 
trại khi bắt heo phải đeo vòng từng con và kích hoạt vào vòng màu vàng, 

HìnH 2.1. Thịt VietGAP của Công ty 
Vissan được bảo quản trong tủ mát bán 
trong siêu thị

HìnH 2.2. Thịt VietGAHP của Công ty Vissan 
được bán tại chợ truyền thống trong điều 
kiện thường
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khi vận chuyển heo kích hoạt vòng cam. Khi thịt xẻ xong, nhân viên thú y 
sẽ kích hoạt vòng trắng trước khi đưa thịt đến cửa hàng, siêu thị, chợ. Vỉ 
tem truy xuất gồm 48 mảnh tem, được kích hoạt thông tin trùng khớp với 
thông tin ban đầu tại các điểm bán (cơ sở chăn nuôi ở đâu, trạm thú y nào, 
được giết mổ tại đâu, ngày nào) còn thông tin về con giống, chăm sóc ra 
sao, ăn thức ăn nào, tiêm thuốc gì,… thì không có nên hình thức truy xuất 
này vẫn chưa hoàn chỉnh, chưa truy xuất đến từng cá thể. Vì lý do trên nên 
việc truy xuất chưa được gọi là truy xuất nguồn gốc từ trang trại đến bàn 
ăn, do đó việc kiểm soát ATTP và nguồn gốc vẫn gặp khó khăn. Trong 1 
ngày, nếu có nhiều trang trại đưa lợn về Vissan được giết mổ cùng một lúc, 
việc dán tem chỉ được truy xuất 1 lần cho tất cả nên vẫn có sự nhầm lẫn.

Theo khảo sát của chúng tôi, mặc dù tại các quầy thịt của Vissan trong 
chợ đều có tem truy xuất nguồn gốc nhưng nó lại không được dán lên sản 
phẩm, nguyên nhân do: i) 100% người tiêu dùng mua hàng tại các chợ 
truyền thống không cần đến tem truy xuất nguồn gốc vì họ tin tưởng vào 
quầy thịt mang thương hiệu Vissan, ii) Rất đông khách hàng nên việc dán 
tem truy xuất rất mất thời gian, iii) Việc quét mã truy xuất rất bất tiện, 
người tiêu dùng không sử dụng các phần mềm truy xuất thông thường mà 
phải dùng phần mềm chuyên biệt TE mới có thể truy xuất. Chính vì lý do 
trên, Vissan sẽ tự phát triển hệ thống truy xuất riêng theo 2 hướng:

• Giai đoạn ban đầu, Vissan xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc 
riêng là Vissan Trace, truy xuất đến từng cá thể lợn trong 02 trang 
trại của Vissan.

• Giai đoạn tiếp theo sẽ xây dựng hệ thống các cửa hàng cao cấp, chỉ 
bày bán các sản phẩm Vissan được định giá cao, chất lượng cao (chăn 
nuôi bằng thảo dược, không sử dụng kháng sinh), rõ nguồn gốc, bán 
cùng các sản phẩm khác cũng rõ nguồn gốc. Các sản phẩm đại trà 
thì vẫn áp dụng theo hệ thống truy xuất của Thành phố HCM, chỉ 
bày bán tại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

2.2.13.3. Bài học kinh nghiệm

• Vissan có chiến lược xây dựng và phát triển chuỗi rõ ràng, có tiềm 
lực cả về kinh tế, con người nên đầu tư bài bản về mặt bằng, công 
nghệ sản xuất, truy xuất nguồn gốc, hệ thống trang thiết bị hiện đại.
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• Vissan luôn hướng đến sản phẩm chất lượng, an toàn cho người dân 
nên chú trọng tập trung kiểm soát ngay từ khâu nguyên liệu thức ăn 
chăn nuôi, con giống, quy trình chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh chất 
lượng thịt cho đến sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng.

• Có sự liên kết giữa các doanh nghiệp cung cấp đầu vào và hệ thống 
siêu thị: Mỗi người tập trung làm một khâu sẽ tốt hơn, có sự chia sẻ 
lợi ích giữa các bên.

• Biết quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong nhiều năm 
qua, có được sự tin tưởng của người tiêu dùng.

• Giá sản phẩm cạnh tranh trên thị trường.
• Có sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương.
• Vissan chú trọng xây dựng hệ thống xử lý chất thải để bảo vệ 

môi trường.

2.3. THỰC TRẠNG THỂ CHẾ QUẢN LÝ VỀ AN TOÀN 
THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2010-2019

2.3.1. Thực trạng thể chế quản lý nhà nước về an toàn thực 
phẩm đối với các chuỗi nông sản thực phẩm

Từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX, Việt Nam cũng đã chuyển hướng từ phương 
thức kiểm tra sản phẩm cuối cùng sang phương thức quản lý quá trình. 
Quá trình phát triển pháp luật quản lý ATTP cho thấy các bước chuyển đổi 
đó. Từ Chỉ thị số 222-CT ngày 06/8/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 
về các biện pháp cấp bách nhằm củng cố và tăng cường công tác quản lý 
nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá đến Pháp lệnh Chất lượng 
hàng hoá ngày 27/12/1990 và sau đó là các văn bản: Pháp lệnh Chất lượng 
hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24/12/1999 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội; Pháp lệnh Vệ sinh ATTP số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 
26/7/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội khóa XII.

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc 
hội khóa XII, Kỳ họp thứ 7 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011 đánh 
dấu bước chuyển đổi quan trọng, chuyển hướng mạnh mẽ sang kiểm soát 
an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình “Từ trang trại đến bàn ăn” với 
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nguyên tắc chủ động–phòng ngừa ngăn chặn mối nguy ATTP ngay trong 
quá trình sản xuất. Văn bản pháp lý cao nhất của Việt Nam về ATTP đã 
khẳng định nguyên tắc “Quản lý ATTP phải được thực hiện trong suốt 
quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở phân tích nguy cơ 
đối với ATTP” (Khoản 4, Điều 3). Nguyên tắc này cho phép sử dụng tối 
ưu nguồn lực để thực hiện kiểm soát có hiệu quả tại các công đoạn có xuất 
hiện nguy cơ ATTP; tránh được tình trạng dàn trải và phân tán nguồn lực 
để kiểm soát trên toàn bộ chuỗi thực phẩm mà trong thực tế không mang 
lại hiệu quả. Luật ATTP 2010 quy định trách nhiệm trong quản lý ATTP 
của 03 bộ được tổng hợp như sau:

• Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn: Quản lý ATTP quá trình sản 
xuất ban đầu của các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hoạch, 
đánh bắt, nuôi trồng; Quản lý ATTP các khâu sơ chế, chế biến, nhập-
xuất khẩu các mặt hàng ngũ cốc; thịt và các chế phẩm thịt; sản phẩm 
thủy sản; trứng và các chế phẩm trứng; sữa tươi chưa qua chế biến; 
mật ong và chế phẩm mật ong; sản phẩm biến đổi gen; muối; các 
nông sản khác (đường, chè, cà phê, cacao).

• Bộ Công thương: Quản lý ATTP khâu sơ chế, chế biến, nhập-xuất 
khẩu các sản phẩm: rượu, bia, nước uống, sản phẩm sữa qua chế 
biến, dầu thực vật, bột và các sản phẩm chế biến tinh bột; Quản lý 
ATTP tại chợ bán buôn đối với các sản phẩm: rượu, bia, nước uống, 
sản phẩm sữa qua chế biến; dầu thực vật; bột và các sản phẩm chế 
biến tinh bột; phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; nước đóng 
chai, nước khoảng thiên nhiên; thực phẩm chức năng và vi chất dinh 
dưỡng. Quản lý ATTP tại chợ bán lẻ, siêu thị.

• Bộ Y tế: Quản lý ATTP tại các khâu sơ chế, chế biến, nhập khẩu-xuất 
khẩu đối với các sản phẩm phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; 
nước đóng chai, nước khoáng thiên nhiên; thực phẩm chức năng và 
vi chất dinh dưỡng; quản lý ATTP tại các nhà hàng, căng tin, dịch 
vụ ăn uống, hàng rong...

Thúc đẩy triển khai Luật một cách hiệu quả, các văn bản dưới luật 
được tập trung ban hành như: Thông tư liên tịch số 13/2014 /TTLT-BYT-
BNNPTNT-BCT ban hành ngày 09/4/2014. Thông tư này hướng dẫn việc 
phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước của các bộ về ATTP. Sự ra 
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đời của Thông tư liên lịch này nhằm khỏa lấp những khoảng trống trong 
kiểm soát ATTP do một số nhóm thực phẩm hỗn hợp được chế biến từ 
nhiều loại thực phẩm và phụ gia thuộc trách nhiệm quản lý của nhiều 
Bộ. Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT của các Bộ 
Y tế–Bộ NN&PTNT–Bộ Công Thương hướng dẫn ba Bộ trong việc ghi 
nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất bổ sung 
chế biến thực phẩm bao gói sẵn. Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB ban 
hành ngày 04/4/2015 giao cho Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản 
làm đầu mối trong việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về chất 
lượng và an toàn sản phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc thẩm quyền của Bộ 
NN&PTNT. Quyết định 1290/2015/QĐ-BNN-TCCB của Bộ NN&PTNT 
ban hành ngày 17/4/2015 cũng chỉ định bảy (7) Cục cùng tham gia giám 
sát và kiểm dịch các mặt hàng nông, lâm và thủy sản.

Nỗ lực trong việc hoàn thiện thể chế chính sách nhằm phục vụ công 
tác quản lý ATTP đối với mặt hàng nông sản, sau khi Luật ATTP ra đời các 
Tổng Cục, Cục thuộc Bộ NN&PTNT đã trình ban hành 01 Luật, 02 Nghị 
định, 01 Quyết định, 22 Thông tư, 03 Chỉ thị về quản lý chất lượng vật tư 
nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản. Riêng về các văn bản hướng dẫn 
thi hành Luật ATTP, tính đến nay Bộ NN&PTNT đã ban hành 11 Thông 
tư để quy định 14/14 nội dung giao cho ngành NN&PTNT. Các Tổng Cục, 
Cục thuộc Bộ đã đề nghị Bộ KHCN công bố 31 tiêu chuẩn (12 TCVN về 
nông sản, 10 TCVN về phân bón và 01 TCVN về giống tằm, 05 TCVT về 
thức ăn chăn nuôi, 03 TC lĩnh vực Lâm nghiệp) và ban hành 03 Quy chuẩn 
kỹ thuật; đến cuối năm 2015 đã ban hành 425 tiêu chuẩn Việt Nam và 202 
quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực chất lượng VTNN, ATTP nông, lâm 
thủy sản.

Nhằm triển khai thực hiện Luật ATTP 2010, Bộ NN&PTNT đã tập 
trung kiện toàn bộ máy ngành nông nghiệp, chuyển hướng mạnh mẽ sang 
phương thức kiểm soát mới thông qua các biện pháp cụ thể cả về cơ chế, 
chính sách và kết cấu nhiệm vụ bộ máy các cơ quan chuyên ngành quản 
lý ATTP từ trung ương đến địa phương (xem sơ đồ trang bên). Qua đó, 
có thể thấy sự nỗ lực của Bộ NN&PTNT trong việc hoàn thiện tổ chức bộ 
máy và thể chế nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm nông sản.

Tuy vậy, còn rất nhiều vấn đề trong công tác hoàn thiện thể chế chính 
sách quản lý ATTP. Theo báo cáo TCP/VIE/3503 – Rà soát về kiểm soát 
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chất lượng và ATTP trong khuôn khổ Bộ NN&PTNT năm 2015, các vấn 
đề trong công tác quản lý ATTP ở Việt Nam bao gồm: tiến độ ban hành 
văn bản quy định về quản lý ATTP vẫn còn chậm; công tác điều phối và 
hợp tác yếu và kém hiệu quả giữa các cơ quan chịu trách nhiệm về ATTP; 
các quy định được ban hành rời rạc, nhiều văn bản ban hành không hoàn 
chỉnh và thiếu tính liên kết; nhiều quy định về tiêu chuẩn không thể ứng 
dụng được ở cấp tỉnh, huyện, xã; chưa huy động sự tham gia của nhiều tác 
nhân trong quá trình xây dựng Luật.

Qua sơ đồ phân công của Bộ NN&PTNT trong công tác quản lý ATTP, 
có thể thấy cơ cấu tổ chức lực lượng thực thi chính sách về ATTP ở tuyến 
tỉnh, huyện, xã vẫn chưa được rõ ràng, thống nhất; năng lực triển khai còn 
nhiều hạn chế. Do đặc thù sản xuất nông nghiệp, toàn bộ quá trình sản 
xuất thô đều thực hiện tại cấp xã, hoạt động diễn ra thường xuyên trong 
khi cơ sở hạ tầng yếu kém, sản xuất manh mún và nhân lực quản lý ATTP 
mỏng. Đó là lý do tại sao các chương trình cải thiện chất lượng ATTP đạt 
hiệu quả thấp (FAO, 2015). Kết quả giám sát ATTP nông sản trên diện rộng 
năm 2015 chỉ ra rằng tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm ATTP còn ở mức cao, 
một số chỉ số ATTP chưa có cải thiện so với năm 2014: có 0,88% mẫu thủy 
sản nhiễm dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng/vượt ngưỡng cho 
phép, so với năm 2014 là 1,21%; 8,6% mẫu rau có dư lượng hoạt chất cấm 

Sơ đồ 2.14. Cơ cấu hiện hành của Bộ NN&PTNT đảm trách quản lý ATTP
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và thuốc BVTV vượt mức giới hạn cho phép, so năm 2014 là 5,43%; 21,2% 
mẫu thịt phát hiện có Salmonella, 2,5% mẫu thịt có dư lượng hóa chất, 
kháng sinh vượt ngưỡng, năm 2014 là 6,84% (NAFIQAD, 2015).

Đào Thế Anh (2013), trong nghiên cứu “Thể chế quản lý nhà nước về vệ 
sinh ATTP đối với hàng nông sản ở Việt Nam” đã chỉ ra các vấn đề trong 
quản lý ATTP ở Việt Nam, trong đó công tác quản lý và thúc đẩy phát 
triển chuỗi giá trị nông sản an toàn đang gặp nhiều vấn đề, như: Các tác 
nhân trong chuỗi giá trị thiếu hiểu biết và hầu như không quan tâm đến 
việc đáp ứng yêu cầu về ATTP, đặc biệt là ở các quy mô nhỏ như sản xuất, 
chế biến, bảo quản của hộ gia đình; Năng lực kiểm tra, kiểm soát ATTP 
theo chuỗi cung ứng của các cơ quan nhà nước ở tất cả các ngành hàng 
đều thấp; Công tác xã hội hóa quản lý và phát triển và ATTP trong chuỗi 
giá trị nông sản để giảm nhẹ sức ép lên hệ thống của nhà nước chưa được 
thúc đẩy thực hiện. Kinh nghiệm được tác giả chỉ ra khi nghiên cứu các 
mô hình điển hình về quản lý chất lượng ATTP là “thể chế trong chuỗi giá 
trị là một trong những mấu chốt quan trọng nhằm duy trì và phát triển các 
chuỗi nông sản ATTP”.

Việc quản lý ATTP thông qua tổ chức nông dân và các liên minh trong 
chuỗi giá trị, kết hợp quản lý ATTP bên trong với bên ngoài, hợp tác công 
tư sẽ đóng vai trò quan trọng giúp sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng 
cao và đảm bảo được các yêu cầu về ATTP. Vai trò của người tiêu dùng 
trong giám sát ATTP là động lực để các tác nhân thực hiện công tác kiểm 
soát ATTP và phát triển các thương hiệu nông sản nhưng còn chưa được 
Nhà nước quan tâm đúng mức. Trong nghiên cứu, tác giả cũng đã chỉ ra 
các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để có những đề xuất chính sách quản 
lý ATTP một cách phù hợp hơn trong điều kiện sản xuất nông nghiệp ở 
Việt Nam, gồm: (1) Nghiên cứu định lượng các khó khăn về chi phí và thể 
chế của hộ nông dân nhỏ sản xuất các loại nông sản áp dụng VietGAP để 
đảm bảo ATTP. (2) Nghiên cứu thực nghiệm các mô hình thể chế tổ chức 
quản lý ATTP theo chuỗi từ trang trại đến bàn ăn để làm cơ sở nhân rộng. 
(3) Nghiên cứu áp dụng VietGAP kết hợp với các tiêu chuẩn chất lượng 
tự nguyện khác nhằm tạo ra giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu của người 
tiêu dùng.

Kết luận tại Hội thảo Nông nghiệp an toàn do Ban Kinh tế Trung ương 
tổ chức về công tác triển khai Luật ATTP cũng đã chỉ ra các vấn đề trong 
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quản lý ATTP hiện nay là: (1) Lúng túng trong khâu thực thi, vẫn chưa 
thực sự đồng nhất ở cách hiểu, cách tiếp cận, cách triển khai. (2) Chưa 
phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan liên ngành, liên bộ, liên địa phương 
trong công tác quản lý ATTP. Do vậy, vẫn để ngỏ và thậm chí tạo thêm kẽ 
hở cho những cá nhân, tổ chức tư lợi, bất chấp hậu quả đến cộng đồng và 
môi trường phát triển.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia về vệ sinh ATTP giai đoạn 2012–2015 
tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống tổ chức quản lý và kiểm soát ATTP 
trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Năm 2013, Bộ NN&PTNT đã 
ban hành Quyết định 3073/QĐ-BNN-QLCL phê duyệt đề án “Xây dựng và 
phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn 
trên phạm vi toàn quốc” với hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2013–2015 
xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn đã xây 
dựng được 280 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (Nafiqad, 2016). Giai 
đoạn 2 từ năm 2016–2020 phát triển mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm 
an toàn. Một số chương trình, dự án khác nằm trong Chương trình Mục 
tiêu Quốc gia về ATTP gồm: áp dụng Viet GAP đối với nhóm thủy sản, 
trồng trọt, chăn nuôi; dự án nâng cao năng lực cạnh tranh và ATTP ngành 
chăn nuôi (LIFSAP).

Để khuyến khích phát triển hệ thống chuỗi thực phẩm, Bộ Công 
Thương đã thực hiện rất nhiều các hoạt động nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản 
phẩm an toàn như: quy hoạch về chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm 
thương mại theo hướng vệ sinh, văn minh, hiện đại; khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư tạo điều kiện về thủ tục mở các kênh phân phối hiện đại; 
khuyến khích chính quyền địa phương và doanh nghiệp đầu tư cải tạo xậy 
dựng mới hạ tầng chợ đảm bảo tiêu chí ATTP; xây dựng mô hình thí điểm 
chợ ATTP tại 32 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; xây dựng chuỗi 
cửa hàng đảm bảo ATTP, tổ chức kết nối, giới thiệu sản phẩm thực phẩm 
an toàn vào hệ thống hiện đại và truyền thống.

Trong giai đoạn đầu của đề án chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn có 
hơn 300 mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn 32 tỉnh 
đã được xây dựng với đa dạng các chủng loại sản phẩm nông, lâm, thủy 
sản và đa dạng hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ, phân phối sản phẩm. 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hệ thống các siêu thị như 
Metro, Big C, Fivimart, Vinmart, Coopmart và hệ thống cửa hàng chuyên 
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kinh doanh, chuỗi thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông 
nghiệp tại 12 tỉnh. Tuy nhiên, số lượng các mô hình chuỗi nông sản lại sụt 
giảm hàng năm: năm 2015 sau khi kết thúc giai đoạn 1, số lượng mô hình 
chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn giảm xuống chỉ còn 
194 mô hình. Ngoài ra, các chuỗi được xây dựng chủ yếu là các chuỗi nông 
sản ngắn, phục vụ nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại địa phương; các chuỗi 
liên tỉnh lại chưa được chú ý tới, trong khi các chuỗi này mới là yếu tố làm 
tăng giá trị, thúc đẩy mối liên kết vùng, đa dạng sản phẩm nông sản, đáp 
ứng được nhu cầu tiêu dùng và điều kiện liên kết của các doanh nghiệp.

Trước những thách thức về công tác quản lý và phát triển chuỗi nông 
sản ATTP, Bộ NN&PTNT trong quá trình hoàn thiện khung pháp luật 
và chính sách đã nhấn mạnh 9 thành tố quan trọng trong việc thực hiện 
thành công công tác quản lý ATTP nói chung và quản lý chuỗi nông sản 
an toàn nói riêng, gồm: Quản lý dựa trên nguy cơ, kiểm soát nguy cơ của 
ATTP từ trang trại tới bàn ăn; Quy định quy chuẩn dựa trên cơ sở khoa 
học, hài hòa với chuẩn mực, thông lệ quốc tế; Quy định rõ trách nhiệm các 
bên: Trách nhiệm đảm bảo ATTP trước tiên thuộc về các cơ sở sản xuất 
kinh doanh; Minh bạch: Công khai luật, quy định, kết quả thanh tra/kiểm 
tra; Truy xuất, điều tra và xử lý nghiêm sự cố mất ATTP; Khuyến khích liên 
kết giữa sản xuất và phân phối, hỗ trợ các cơ sở áp dụng GAP/HACCP và 
các hệ thống quản lý ATTP tiên tiến khác; Tăng cường truyền thông, giáo 
dục ý thức trách nhiệm về ATTP cho cơ sở sản xuất kinh doanh, người 
tiêu dùng và cơ quan thực thi kiểm soát; Tăng cường năng lực, nguồn lực 
cho cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, các chuỗi giá trị được hình thành bởi các dự án còn rất 
khiêm tốn so với nhu cầu của xã hội, chưa đạt được tính bền vững và cần 
được hoàn thiện thêm về mặt thể chế chính sách. Trong nghiên cứu về 
“Quản lý nguy cơ về ATTP tại Việt Nam: Thách thức và cơ hội” năm 2016, 
nhóm nghiên cứu của Ngân hàng thế giới và ILRI (2016) đã chỉ ra một số 
ưu tiên trong quản lý ATTP của Việt Nam trong giai đoạn tới là: quản lý 
ATTP dựa trên nguy cơ; kiểm soát nguy cơ từ trang trại đến bàn ăn. Cũng 
trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã chỉ ra sáu vấn đề mà quản lý ATTP 
ở Việt Nam đang phải đối mặt, là nguyên nhân làm cho công tác quản lý 
ATTP của Việt Nam trong thời gian qua chưa có những bước tiến rõ rệt, 
bao gồm:
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i. Phần lớn thực phẩm tại Việt Nam có thể được coi là không an toàn 
theo các tiêu chuẩn về ATTP đang được sử dụng rộng rãi.

ii. Sự không đồng đều về quy mô sản xuất, điều kiện, năng lực, trình 
độ của các chuỗi cung ứng thực phẩm tại Việt Nam. Kết luận được 
chỉ rõ ở nghiên cứu trên chuỗi thịt lợn tại Thành phố Hồ Chí Minh 
và Hà Nội, cụ thể như sau: Tại Hà Nội, hơn 80% thịt lợn được sản 
xuất trong phạm vi thành phố, trong đó 70% là từ các nông hộ nhỏ. 
Ngược lại, khoảng hai phần ba số lợn tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh 
đến từ các tỉnh khác và khoảng 20%   đến từ các công ty lớn có các 
trang trại và lò giết mổ. Tại Hà Nội, hầu hết thịt lợn được xử lý trong 
các lò giết mổ nhỏ được bán ở các chợ. Tại TP Hồ Chí Minh, các lò 
mổ với quy mô nhỏ sẽ được loại bỏ vào năm 2017; hầu hết thịt lợn 
được bán ở các chợ.

iii. Hầu hết các loại rau ăn lá được sản xuất bởi các nông hộ có quy mô 
nhỏ và được bán tại các chợ truyền thống.

iv. Đã có nhiều phương pháp được thử nghiệm để cải thiện độ an toàn 
của thực phẩm tươi sống ở Việt Nam nhưng vẫn còn những thách 
thức trong việc chứng minh các biện pháp cải thiện này có hiệu quả 
hay không, cũng như sự bền vững hay khả năng mở rộng của những 
biện pháp này.

v. Việt Nam có một hệ thống pháp luật hiện đại về ATTP, nhưng việc 
thực hiện kiểm soát ATTP cần phải được cải thiện hơn nữa. Luật 
ATTP 2010 đã chấp nhận tiếp cận quản lý ATTP theo nguyên lý 
quản lý rủi ro, nhưng quá trình thực hiện chính sách ATTP vừa 
qua chưa thực sự thiết kế theo cách tiếp cận này. Việt Nam vẫn chủ 
yếu dựa vào cách tiếp cận kiểm soát–xử phạt, được cho là đã lạc hậu 
và thiếu hiệu quả về quản lý ATTP theo tiêu chuẩn của các nước 
tiên tiến.

vi. Dựa trên kinh nghiệm của các nước khác trong việc áp dụng phương 
pháp tiếp cận dựa trên nguy cơ ATTP và việc xây dựng năng lực là 
chìa khóa để đánh giá, quản lý và truyền thông nguy cơ, Nhà nước 
chuyển từ vai trò kiểm soát ATTP để xử phạt sang hướng dẫn, thúc 
đẩy các chủ thể trong chuỗi áp dụng ATTP thông qua các tiêu chuẩn 
chất lượng dưới sự giám sát của Nhà nước và sử dụng cơ chế minh 
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bạch thông tin để quản lý ATTP. Nhà nước cần đầu tư vào nghiên 
cứu, phân tích, cảnh báo rủi ro về mất ATTP.

Về hiện trạng tổ chức bộ máy quản lý ATTP của chuỗi NSTP Việt 
Nam trong thời gian qua: Hệ thống quản lý chất lượng chuỗi NSTP an 
toàn hiện nay đã được xây dựng đầy đủ từ Trung ương đến địa phương 
theo ngành dọc và có sự điều phối tổng thể các ngành theo chiều ngang. 
Tuy nhiên, xét về bản chất của vấn đề từ góc độ quản lý theo chuỗi NSTPAT 
thì cơ cấu chức năng nhiệm vụ phân công, phân cấp hiện còn nhiều vấn đề 
cần điều chỉnh và tăng cường do:

1) Cấp Trung ương: Bộ máy quản lý chất lượng NSTPAT hiện nay đang 
thiếu đầu mối quản lý chung, dàn trải và do vậy phân tán nguồn lực, năng 
lực của từng đơn vị, không đáp ứng được yêu cầu của một hệ thống quản 
lý ATTP hiện đại. Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
ra đời nhằm giúp Bộ NN&PTNT quản lý các vấn đề về chất lượng nông 
sản, trong đó có chất lượng ATTP, nhưng hiện nay chỉ tập trung quản lý 
chuỗi thủy sản, các chuỗi khác giao cho từng Cục chuyên ngành, mỗi Cục 
quản lý một hoặc hai khâu trong chuỗi cung ứng. Do đó, bộ máy ATTP 
cấp Trung ương đang vận hành thiếu đồng bộ để các cơ quan trong Bộ 
NN&PTNT bắt kịp nhau, trong khi đó các vấn đề về ATTP lại đang gây 
bức xúc dư luận.

2) Địa phương: Bộ máy quản lý chất lượng chuỗi NSTPAT cấp địa 
phương chồng chéo về nhiệm vụ nhưng lại thiếu nguồn kinh phí, nhân lực 
và trang thiết bị để triển khai. Chương trình, đề án về nâng cao chất lượng 
ATTP lại đang phụ thuộc vào tiềm lực và thực lực của từng địa phương, 
nên mỗi nơi làm một cách, tất cả cũng chỉ đang chạy dưới dạng mô hình 
thử nghiệm triển khai. Do đó, nhiệm vụ đã phân công nhưng chưa thể vận 
hành dẫn đến việc đánh giá sự phù hợp về nhiệm vụ vẫn còn chưa thực 
sự rõ ràng. Một thực tế hiện nay đang diễn ra do quá trình phân cấp chức 
năng nhiệm vụ dựa trên cơ cấu sẵn có và bổ sung thêm nhiệm vụ quản lý 
chất lượng chuỗi NSTPAT đã dẫn đến các cơ quan vừa đá bóng vừa thổi 
còi, thiếu đi tính minh bạch. Để minh chứng cho những vấn đề trên chúng 
tôi đưa ra một vài dẫn chứng trong chuỗi chăn nuôi:

Cả nước có 56/63 (84,13%) tỉnh, thành phố đã phê duyệt Đề án quy 
hoạch cơ sở giết mổ động vật tập trung. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện 
quy hoạch còn có sự khác biệt lớn giữa các địa phương: các tỉnh phía Nam 



161Chương 2.  THỰC TRẠNG CÁC CHUỖI NÔNG SẢN THỰC PHẨM

như TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… cơ bản thực hiện 
tốt, tỷ lệ giết mổ tập trung chiếm 50–100% nhưng các tỉnh phía Bắc số cơ 
sở giết mổ tập trung chiếm tỷ lệ rất thấp, ngay như TP. Hà Nội, tỷ lệ này 
cũng chỉ đạt trên 20%. Tỷ trọng cơ sở chăn nuôi áp dụng quy trình sản 
xuất an toàn còn thấp trong tổng sản phẩm chăn nuôi nước ta. (Theo Báo 
cáo B�04�02� Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật về ATTP)�

Cùng là các thành phố lớn như Hà Nội và TP. HCM nhưng mỗi tỉnh 
tùy vào kinh phí và đặc thù của tỉnh mình đã có những cách kiểm tra khác 
nhau, do đó kết quả cũng khác nhau. Ví dụ như trong việc quản lý thịt heo 
đưa vào chợ đầu mối, UBND TP. Hồ Chí Minh đã phê duyệt đề án truy 
xuất nguồn gốc cho heo. Việc quản lý đeo vòng cho heo giúp công tác quản 
lý VSATTP được nâng cao hơn. Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đã quy 
định thịt heo đưa vào chợ đầu mối phải có đeo vòng, nếu không đeo vòng 
sẽ không được phép đưa vào chợ đầu mối. Heo sống được đeo vòng tại nơi 
sản xuất sau đó được vận chuyển đến các lò mổ trên địa bàn TP Hồ Chí 
Minh (1). Sau đó, thịt sống từ lò mổ sẽ được vận chuyển đến các chợ đầu 
mối qua hệ thống xe lạnh kín và được treo lên từ khi giết mổ đến khi đến 
chợ (2). Việc kiểm tra thú y được tiến hành xuyên suốt trong quá trình từ 
khi thương lái mua heo đến khi heo chuẩn bị được đưa vào lò mổ, sau khi 
heo được mổ xong sẽ có đóng dấu lò mổ lên heo đã được kiểm tra và vận 
chuyển đến chợ, trước khi vào chợ thì nhân viên thú y cùng với Ban quản 
lý ATTP TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra một lần nữa trước khi heo 
được đưa vào trong chợ tiêu thu (Số liệu điều tra của đề tài năm 2018)� Tuy 
nhiên, quá trình truy xuất nguồn gốc thịt này mới chỉ truy xuất được từ 
lò mổ, chưa truy xuất được đến trang trại chăn nuôi, vì vậy chưa được sự 
ủng hộ người sản xuất.

Hiện tượng vừa đá bóng vừa thổi còi được thể hiện rất rõ tại các địa 
phương. Đơn cử như Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là đơn vị thúc 
đẩy sản xuất nhưng sau đó lại chính các đơn vị này tự kiểm tra, đánh 
giá ATTP tại cơ sở vật chất ban đầu. Khi phát hiện ra những vấn đề mất 
ATTP, ví dụ như dư lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả còn 
cao, cơ quan chức năng thường có tâm lý “ém” thông tin vì sợ lộ sự yếu 
kém của ngành. Tương tự như vậy, Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS 
ở các tỉnh thường được phân công chịu trách nhiệm về việc quy hoạch các 
vùng sản xuất an toàn, chứng nhận an toàn cho các sản phẩm nông sản về 
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chất lượng trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường, sau đó lại thực hiện 
công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của chuỗi nông sản này (Số liệu điều 
tra của đề tài, 2017–2018)�

Việc quản lý chuỗi NSTP tại địa phương, mỗi chi cục chịu trách nhiệm 
một khâu. Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Thú y chịu trách nhiệm 
khâu sản xuất ban đầu và sơ chế chế biến tại cơ sở sản xuất ban đầu, Chi 

Bảng 2.7. Phân công nhiệm vụ quản lý chất lượng đối với sản phẩm trồng trọt

Các khâu trong chuỗi trồng trọt
Phân công quản lý chất lượng

Thành phố, tỉnh Quận, huyện, thị xã; 
Đầu vào sản xuất
Phân bón, phân tích đất, nước, quy 
hoạch vùng

Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật. 

Cơ sở sản xuất: Phòng 
Kinh tế quận, huyện, 
thị xã

Thuốc bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật. 

Trạm Trồng trọt và 
BVTV

Sản xuất
Lấy mẫu phân tích về dư lượng Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật.
(Chi cục Quản lý chất 
lượng NL&TS quản lý đối 
với những cơ sở tham gia 
chuỗi thực phẩm an toàn)

Phòng Kinh tế, trạm 
Trồng trọt

Cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
ATTP ở địa phương cho cơ sở sản 
xuất ban đầu (bao gồm cả hoạt động 
sơ chế tại cơ sở sản xuất ban đầu)

Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật

Sơ chế, chế biến rau
Cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
ATTP ở địa phương cho cơ sở chế 
biến độc lập, cơ sở chuyên kinh doanh 
tại chợ đầu mối, chợ đấu giá, cơ sở 
chuyên kinh doanh thực phẩm có 
nguồn gốc thực vật

Chi cục Quản lý chất 
lượng NL&TS

Phòng Kinh tế quận, 
huyện, thị xã

Lưu thông
Lưu thông, tiêu thụ (chợ đầu mối, chợ 
đấu giá, cơ sở chuyên doanh, phương 
tiện vận chuyển độc lập)

Chi cục Quản lý chất 
lượng NL&TS

Phân tích kiểm nghiệm sản phẩm Phòng kiểm nghiệm chỉ 
định

Cấp chứng nhận RAT Tổ chức được chỉ định
(Nguồn: Tổng hợp nghiên cứu của đề tài)
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cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản chịu trách nhiệm khâu lưu 
thông. Sự phân cấp như vậy là rất khó kiểm soát theo chuỗi; rất khó để 
thống nhất về phương pháp luận của một vấn đề giữa các cơ quan bởi mỗi 
nơi có quan điểm và cách hiểu khác nhau.

Bảng 2.8. Phân công nhiệm vụ quản lý chất lượng đối với sản phẩm chăn nuôi

Các khâu trong chuỗi chăn nuôi
Phân công quản lý chất lượng

Thành phố, tỉnh Thành phố, tỉnh
Đầu vào sản xuất
Cám, thức ăn chăn nuôi, quy hoạch 
vùng chăn nuôi

Chi cục Chăn nuôi và Thú y
(Chi cục Quản lý chất lượng 
NL&TS quản lý đối với những 
cơ sở tham gia chuỗi thực 
phẩm an toàn)

Thuốc thú y Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Chăn nuôi
Lấy mẫu phân tích về dư lượng Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

(Chi cục quản lý chất lượng 
NL&TS quản lý đối với những 
cơ sở tham gia chuỗi thực 
phẩm an toàn)

Cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
ATTP ở địa phương cho cơ sở chăn 
nuôi ban đầu 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Giết mổ
Cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
ATTP ở địa phương cho cơ sở giết 
mổ, sơ chế; cơ sở kinh doanh tại chợ 
đầu mối, chợ đấu giá, cơ sở chuyên 
kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc 
động vật.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Chế biến
Cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
ATTP ở địa phương cho cơ sở chế 
biến (giò, chả, thịt hộp, hàng khô, 
hun khói, ướp muối…):

Chi cục Quản lý chất lượng 
NLS&TS

Lưu thông
Lưu thông, tiêu thụ thịt Chi cục Quản lý chất lượng 

NL&TS
Phân tích kiểm nghiệm sản phẩm Phòng kiểm nghiệm chỉ định
Cấp chứng nhận thịt an toàn Tổ chức được chỉ định
(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của đề tài)
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Cơ chế phối hợp hoạt động của các chủ thể với tư cách là một bộ máy 
quản lý theo chuỗi: Phối hợp hoạt động trong quản lý chất lượng chuỗi 
NSTPAT giữa các cơ quan diễn ra chậm, trừ các đợt thanh tra liên ngành 
có sự chỉ đạo từ cấp Trung ương song thành phần tham gia cũng giảm 
dần theo thời gian triển khai. Nguyên nhân chính hiện nay là do công tác 
quản lý chỉ là nhiệm vụ kiêm nhiệm với nhiều hoạt động chuyên ngành 
khác tại đơn vị phân cấp. Khi triển khai hoạt động giám sát, công văn phối 
hợp cần chờ thời gian xử lý và bố trí cán bộ tham gia, dẫn đến khó có sự 
tham gia thường xuyên, cán bộ cũng bị điều chỉnh liên tục. Đặc biệt vấn đề 
này nằm ở các cấp địa phương, càng xuống cấp thấp hiện tượng này càng 
xẩy ra thường xuyên. Cán bộ thiếu chuyên môn, kiêm nhiệm, không đúng 
chuyên ngành… Tiếp cận quản lý ATTP theo quản lý rủi ro chưa được áp 
dụng rộng rãi và đồng bộ.

Nhận thấy sự bất cập chồng chéo trong quản lý, thiếu chuyên nghiệp 
của công tác quản lý ATTP, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đề xuất 
với Trung ương việc cần thiết phải thống nhất công tác quản lý ATTP về 1 
đầu mối thay cho cơ chế Ban chỉ đạo ATTP, với sự tham gia của 03 Sở. Ban 
quản lý ATTP TP.HCM được lập ra từ 3 đơn vị là Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Sở Công Thương và Sở Y tế.

Mô hình quản lý của Ban Quản lý ATTP HCM được xem là một điểm 
mới trong việc quản lý ATTP, tạo sự thống nhất, đồng bộ và có những giải 
pháp kịp thời trong việc quản lý ATTP. Đặc biệt là lực lượng thống nhất 
giúp cho Ban quản lý ATTP TP có đủ nguồn lực để bố trí cho các đội quản 
lý ATTP liên quận–huyện hỗ trợ cho địa phương. Qua thời gian thực hiện 
1 năm, thì chúng ta thấy việc thanh, kiểm tra đã đi vào chiều sâu hơn; 
đặc biệt Ban ATTP TP. HCM đã quyết liệt hơn trong việc tham mưu xử lý 
nhiều vụ việc về ATTP (Ban Quản lý ATTP TP.HCM, 2018).

2.3.2. Thực trạng thể chế quản lý nội bộ các chuỗi nông sản 
thực phẩm an toàn

Giám sát nội bộ về ATTP theo chuỗi là một trong những cách tiếp cận 
quan trọng nhằm thực hiện tăng cường giám sát chất lượng nông sản từ 
trang trại đến bàn ăn. Bên cạnh hoàn thiện về mặt tổ chức bộ máy và văn 
bản pháp luật nhằm quản lý ATTP thì các chương trình hỗ trợ cũng được 
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Nhà nước triển khai cụ thể là: Nhà nước ban hành chính sách thu hút đầu 
tư, hỗ trợ để áp dụng các biện pháp tiên tiến trong sản xuất kinh doanh 
nông sản, gồm:

i. Hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ về kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, trồng trọt, 
sơ chế, chế biến, bảo quản, lưu thông, phân phối,... sản xuất an toàn;

ii. Cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tiếp cận đất đai phục vụ sản 
xuất và hạ tầng thương mại phục vụ kinh doanh nông sản an toàn;

iii. Tổ chức liên kết giữa sản xuất, lưu thông phân phối và nhiều hỗ trợ 
khác để thúc dẩy quản lý ATTP theo chuỗi giá trị.

Từ năm 2008 đến năm 2013, Dự án Xây dựng và kiểm soát chất lượng 
NSTP (FAPQDC) do Chính phủ Canada tài trợ đã được triển khai, giúp 
tăng cường năng lực quản lý ATTP. Dự án đã xây dựng nhiều mô hình 
quản lý, kiểm soát ATTP theo chuỗi cung cấp thực phẩm với 04 ngành 
hàng (rau, trái cây, thịt lợn, thịt gà). Các mô hình kiểm soát ATTP của 
FAPQDC tập trung quản lý ATTP theo nguyên tắc dựa trên quy chuẩn 
ban hành từ cấp Trung ương làm cơ sở để thanh tra, kiểm tra các cơ sở 
sản xuất, sơ chế, kinh doanh rau quả tại địa phương, trong đó tập trung 
vào một số nội dung như: Phân loại các cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh 
doanh, chợ đầu mối để cấp chứng nhận đủ điều kiện về ATTP; Xây dựng 
phòng kiểm nghiệm đánh giá quá trình vận hành công tác quản lý chất 
lượng dựa trên kết quả phân tích mẫu; Phát triển nguồn nhân lực tham 
gia vào công tác quản lý ATTP, đối với cấp Trung ương đánh giá các cơ sơ 
đủ điều kiện sản xuất kinh doanh an toàn, đối với cấp địa phương kiểm 
tra định kỳ nhằm giúp các cơ sở sản xuất rau, quả trên địa bàn duy trì các 
điều kiện sản xuất an toàn; Các cơ sơ sản xuất rau, quả tự xây dựng hệ 
thống giám sát chất lượng theo VietGAP để đảm bảo ngăn chặn các mối 
nguy trong suốt quá trình sản xuất; Tổ chức chứng nhận đánh giá độc lập 
về quy trình quản lý chất lượng của cơ sơ sản xuất để cấp chứng nhận an 
toàn cho sản phẩm.

Được sự hỗ trợ và thúc đẩy của các cơ quan quản lý địa phương và cấp 
Trung ương về kỹ thuật, tài chính, thủ tục hành chính đăng ký và chứng 
nhận thực hiện GAP, đến cuối năm 2013, Dự án đã giúp xây dựng được 12 
mô hình chuỗi sản xuất–phân phối ngành hàng rau, trái cây tại các tỉnh, 
thành phố như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đồng 
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Nai, Bắc Giang và Tiền Giang; 11 mô hình chuỗi chăn nuôi lợn, gà an toàn 
được chứng nhận VietGAP nhãn xanh ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, 
Long An. Tuy nhiên, lượng nông sản an toàn do các mô hình này cung cấp 
ra cho người tiêu dùng còn quá nhỏ so với nhu cầu. Ngoài ra, khả năng 
nhân rộng của các mô hình còn tương đối chưa rõ ràng, bởi nông nghiệp 
Việt Nam nói chung và sản xuất rau nói riêng đang gặp phải nhiều vấn đề 
về quy mô sản xuất, điều kiện sản xuất kinh doanh của các tác nhân trong 
chuỗi. Vì thế, sản phẩm đến tay người tiêu dùng phải trải qua nhiều khâu 
trung gian, mỗi khâu trong chuỗi giá trị đều gặp những cản trở khi áp 
dụng các quy định về quản lý ATTP. Vậy, làm thế nào để tổ chức các mối 
liên kết trong chuỗi sao cho vừa tạo ra mối quan hệ bền vững vừa tạo ra 
giá trị đang là câu hỏi lớn thúc đẩy các tác nhân tuân thủ các quy định về 
ATTP (Vũ Tuấn Anh, 2015).

Về thực trạng quản lý chuỗi NSTP an toàn trong chuỗi rau, Trung 
tâm Nghiên cứu và Phát triển HTNN và một số đơn vị khác cũng đã thực 
hiện nhiều mô hình quản lý chất lượng theo chuỗi rau như Rau an toàn 
Mộc Châu hay Rau an toàn ở ven đô Hà Nội. Mô hình liên kết chuỗi được 
khẳng định là các HTX/THT sản xuất rau an toàn liên kết với các siêu 
thị và mạng lưới cửa hàng chất lượng tại đô thị. Các mô hình này bước 
đầu đã thúc đẩy việc quản lý chất lượng và ATTP. Tuy nhiên, do chưa tích 
hợp được quản lý ATTP của Nhà nước theo hướng quản lý rủi ro và quản 
lý chất lượng trong chuỗi giá trị của các chủ thể, vì vậy các mô hình này 
chưa tạo được hiệu quả cao trong quản lý ATTP. Việc áp dụng giải pháp 
truy xuất nguồn gốc phù hợp cũng chưa được áp dụng để đáp ứng nhu cầu 
thông tin của người tiêu dùng. Chính vì vậy cần nghiên cứu hoàn thiện 
thêm các mô hình quản lý ATTP theo chuỗi đối với rau.

Trong nghiên cứu “Phát triển chuỗi giá trị–công cụ gia tăng giá trị cho 
sản xuất nông nghiệp”, Becker D. và cộng sự, 2009 đã chỉ ra những đặc 
điểm chung về hiện trạng các chuỗi nông sản tại các tỉnh. Mặc dù có rất 
nhiều tiềm năng đã được khám phá quacác nghiên cứu chuỗi giá trị tại 
các tỉnh, sản xuất nông nghiệp vẫn bộc lộ nhiều thiếu sót và trở ngại như: 
Mối liên hệ và hợp tác lỏng lẻo của các tác nhân dọc theo chuỗi; Người 
sản xuất thường không chú ý tới thị trường và các yêu cầu của thị trường; 
Cơ cấu hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu và phát triển… lạc hậu; Chất lượng và 
an toàn thực phẩn chưa được chú ý đầy đủ; Những tác động và cản trở tới 
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môi trường chưa được xem xét tới; Các sản phẩm của Việt Nam lại thường 
không được tiêu thụ dưới nhãn mác của Việt Nam.

2.4. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG CHUỖI NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN TOÀN 
GIAI ĐOẠN 2010-2019

2.4.1. Các văn bản chính sách phát triển bền vững chuỗi nông 
sản thực phẩm an toàn

Trước hết các chính sách liên quan đến phát triển bền vững chuỗi NSTP 
an toàn thông qua tiếp cận thị trường và phát triển liên kết theo chuỗi đã 
được Nhà nước ban hành khá đầy đủ.

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-
TTg ngày 10/6/2013 về Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững với mục tiêu hướng 
đến nâng cao giá trị nông sản, thu nhập của người nông dân và phát triển 
bền vững. Đây là chính sách nền tảng làm cơ sở cho việc áp dụng các quy 
định về ATTP để nâng cao chất lượng và giá trị NSTP.

Nhà nước cũng có chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên 
kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, thông qua Quyết định 62/2013/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chính sách này chưa thực sự hấp dẫn 
nên rất ít doanh nghiệp đầu tư và liên kết trong sản xuất rau, quả, chè 
an toàn; các hợp tác xã gần như chưa tiếp cận được hoặc không được 
hưởng thụ chính sách hỗ trợ theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg. Nguyên 
nhân chính là do chưa có nhận thức đúng, đủ về HTX, chưa có sự chỉ 
đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong việc triển khai hỗ 
trợ, chưa có nguồn lực đủ lớn và tập trung để hỗ trợ cho HTX. Chính 
sách còn chưa tính đến sự đa dạng của các mô hình liên kết ở các vùng 
miền, lĩnh vực sản xuất khác nhau. Do vậy, năm 2018 Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển 
hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo 
Nghị định này, hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp (liên kết) là việc thỏa thuận, tự nguyện cùng đầu tư, sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nông dân, cá nhân, hợp tác xã, doanh 



168 ©2020. Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam

nghiệp (gọi chung là các bên tham gia liên kết) để nâng cao hiệu quả sản 
xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Cơ sở chủ trì liên kết được 
ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa 
không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp 
đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, 
phát triển thị trường. Dự án liên kết được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 
30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng 
phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, 
sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức 
hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng. Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ trên thực hiện 
theo các kế hoạch, chương trình, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu 
Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Tái cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư và 
nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp pháp khác.

Để phát huy vai trò của các HTX trong hỗ trợ hộ nông dân tham gia 
chuỗi giá trị và tham gia thị trường, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết 
định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến 
năm 2020”.

Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân 
lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ. Chính sách này 
hỗ trợ 70% kinh phí đào tạo nghề trong nước. Mỗi lao động chỉ được hỗ 
trợ đào tạo một lần và thời gian đào tạo được hỗ trợ kinh phí không quá 
6 tháng. Mức kinh phí đào tạo phải phù hợp với các quy định hiện hành. 
Trường hợp nhà đầu tư tuyển dụng lao động dài hạn chưa qua đào tạo 
nghề, đang sinh sống trong rừng đặc dụng để đào tạo và sử dụng, góp 
phần bảo vệ rừng đặc dụng thì doanh nghiệp được hỗ trợ chi phí đào tạo 
trực tiếp một lần tại doanh nghiệp cho mỗi lao động là 3 triệu đồng/3 
tháng. Hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo doanh nghiệp và sản phẩm trên các 
phương tiện thông tin đại chúng; 50% kinh phí tham gia triển lãm hội chợ 
trong nước; được giảm 50% phí tiếp cận thông tin thị trường và phí dịch 
vụ từ cơ quan xúc tiến thương mại của Nhà nước. Hỗ trợ 70% kinh phí 
thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới do doanh nghiệp chủ trì 
thực hiện nhằm thực hiện dự án, hoặc doanh nghiệp mua bản quyền công 
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nghệ thực hiện dự án; được hỗ trợ 30% tổng kinh phí đầu tư mới để thực 
hiện dự án sản xuất thử nghiệm.

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển 
nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng đối với cá 
nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất 
kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; cho vay tối đa 100 triệu đồng đối 
với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn; cá nhân và hộ gia 
đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có tham gia liên kết trong sản xuất 
nông nghiệp với hợp tác xã hoặc doanh nghiệp. Chính sách này cũng hỗ 
trợ tín dụng khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết. 
Các doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX ký hợp đồng cung cấp, tiêu thụ 
đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín 
dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị 
của dự án, phương án vay theo mô hình liên kết. Các doanh nghiệp, HTX, 
liên hiệp HTX đầu mối (sau đây gọi chung là tổ chức đầu mối) ký hợp đồng 
thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp với 
tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem 
xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 80% giá trị của dự án, 
phương án sản xuất kinh doanh theo mô hình liên kết.

Các chính sách liên quan đến quản lý ATTP theo chuỗi cũng đã được 
ban hành trong thời gian này. Hiện nay, nhiều chính sách được ban hành 
có liên quan đến phát triển chuỗi liên kết nhằm khuyến khích phát triển 
các hình thức liên kết trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ NSTP ở Việt 
Nam đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển và 
đảm bảo các NSTP an toàn về sức khỏe khi tiêu dùng các thực phẩm an 
toàn. Bên cạnh đó, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc 
kiểm soát ATTP có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các cơ sở sản 
xuất kinh doanh thực hiện các biện pháp để đảm bảo ATTP. Trong các 
văn bản liên quan đến việc kiểm soát ATTP hiện nay, Luật ATTP năm 
2010, Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật ATTP, Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật ATTP (thay thế Nghị định 38/2012 quy định chi tiết một 
số điều của Luật ATTP) giữ vai trò quan trọng nhất. Ngoài ra, Thông tư 
liên tịch số 13/2014/TTLT/BYT-BNN-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ 
NN&PTNT, Bộ Công Thương về hướng dẫn việc phân công, phối hợp 
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trong quản lý nhà nước về ATTP cũng giữ vai trò quan trọng trong việc 
thúc đẩy hoạt động phối hợp giữa các cơ quan liên ngành để kiểm soát 
ATTP trên phạm vi toàn quốc.

Luật ATTP số 55/2010/QH12 ngày 28/6/2010 của Quốc hội khóa 12 về 
Luật ATTP (thay thế Pháp lệnh VSATTP năm 2003 và có nhiều điểm mới 
trong quản lý chất lượng ATTP). Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ 
của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm ATTP; điều kiện bảo đảm an toàn đối 
với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu 
thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; 
phân tích nguy cơ đối với ATTP; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục 
sự cố về ATTP; thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP; trách nhiệm 
quản lý nhà nước về ATTP. Luật cũng quy định về quản lý ATTP theo 
chuỗi “từ trang trại đến bàn ăn”, quản lý toàn diện từ khâu đầu vào, sản 
xuất, thu gom, sơ chế/chế biến, phân phối sản phẩm tới người tiêu dùng. 
Theo đó, Luật ATTP quy định điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối 
với thực phẩm như thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến, thực 
phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm 
biến đổi gien, thực phẩm đã qua chiếu xạ, phụ gia chế biến thực phẩm và 
bao bì nhãn mác đóng gói sản phẩm. Luật ATTP cũng quy định điều kiện 
đảm bảo ATTP trong quá trình sản xuất chế biến và kinh doanh thực 
phẩm, như các quy định về điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản 
xuất, chế biến, vận chuyển và kinh doanh thực phẩm tươi sống và kinh 
doanh thực phẩm đã qua chế biến. Một trong những nội dung quan trọng 
của luật ATTP là quy định về chứng nhận các cơ sở đủ điều kiện ATTP 
trong quá trình sản xuất và kinh doanh thực phẩm, các quy định về thẩm 
quyền cấp giấy chứng nhận ATTP, trình tự thủ tục giám sát kiểm tra nhà 
nước về ATTP, các quy định liên quan đến truy xuất nguồn gốc xuất xứ 
của thực phẩm. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo việc giám sát và thực 
thi các chế tài quản lý ATTP, xử lý những cơ sở, những khâu không đảm 
bảo ATTP.

Luật ATTP cũng quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, 
theo đó Chính phủ đã thống nhất quản lý nhà nước về ATTP. Giao cho 3 
Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương phối hợp thực hiện. Trong đó, 
Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 
ATTP, giữ vai trò quan trọng trong việc chủ trì, trình cơ quan nhà nước có 
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thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia, quy hoạch 
tổng thể về ATTP; các quy định về điều kiện chung đảm bảo ATTP đối 
với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Bộ NN&PTNT quản lý ATTP 
trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, 
vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với: ngũ cốc, thịt và 
các sản phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, rau, củ, quả và sản 
phẩm rau, củ, quả, trứng và các sản phẩm từ trứng, sữa tươi nguyên liệu, 
mật ong và các sản phẩm từ mật ong, thực phẩm biến đổi gen, muối và các 
NSTP khác theo quy định của Chính phủ. Bộ Công Thương quản lý ATTP 
trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, 
nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế 
biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm 
khác theo quy định của Chính phủ.

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ về quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP. Nghị định này quy 
định: 1) Công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định ATTP; 2) Bảo 
đảm ATTP biến đổi gen; 3) Cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện ATTP; 4) Kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu, 
xuất khẩu; 5) Ghi nhãn sản phẩm; 6) Phân công trách nhiệm quản lý nhà 
nước về ATTP; 7) Thanh tra chuyên ngành về ATTP.

Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật ATTP. So sánh với Nghị định 38, Nghị định 15/2018 đã điều chỉnh 
và chuyển hướng mạnh mẽ từ tiền kiểm sang hậu kiểm, như: tự công bố 
hợp quy, phù hợp với quy định về ATTP, kiểm tra ATTP nhập khẩu; thay 
đổi phương thức công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với sản phẩm thực 
phẩm. Trước đây, Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định thực phẩm đã qua 
chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm... 
phải được công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định ATTP và 
đăng ký bản công bố với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xác 
nhận trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Hiện nay, Nghị định 15 
quy định thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất 
hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao 
gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm... phải được công bố trước khi lưu 
thông trên thị trường. Trong đó, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh 
thực hiện tự công bố và gửi bản tự công bố qua đường bưu điện hoặc trực 
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tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do UBND tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương chỉ định. Nghị định số 15/2018 quy định các 
điểm mới: Mở rộng đối tượng không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện ATTP; thay đổi về kiểm soát ATTP đối với thực phẩm 
nhập khẩu, thu gọn quản lý về quảng cáo thực phẩm; bổ sung quy định 
về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 
lưu giữ thông tin, thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm 
không bảo đảm ATTP.

So với Nghị định 38/2012/NĐ-CP, Nghị định mới này đã có một số 
đổi mới về công bố sản phẩm và đăng ký bản công bố sản phẩm. Theo 
đó, cơ quan quản lý nhà nước đã tăng cường hậu kiểm, kiểm tra, xử phạt 
nếu phát hiện sai phạm; mở rộng phạm vi, nâng cao mức xử phạt theo quy 
định pháp luật. Ngoài ra, mở rộng các đối tượng được miễn cấp giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, có 10 nhóm đối tượng được miễn cấp giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP so với 04 nhóm đối tượng như trước 
đây theo Nghị định số 38/2012. Tuy nhiên, các cơ sở này vẫn phải tuân thủ 
các yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP tương ứng. Giảm đối tượng các 
thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo. Thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn 
đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi phải được 
đăng ký và thẩm định nội dung quảng cáo sản phẩm của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền trước khi quảng cáo. Như vậy, có đến 95% các sản 
phẩm thực phẩm không cần đăng ký nội dung quảng cáo trước khi quảng 
cáo như quy định trước đây.

Nghị định số 15/2018 cũng phân công trách nhiệm quản lý nhà nước 
về ATTP rõ ràng, giúp thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Các Bộ gồm Y 
tế, Công Thương, NN&PTNT quản lý theo nhóm ngành hàng từ đầu đến 
cuối. Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm 
quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên thì sản phẩm 
có sản lượng lớn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nào thì cơ quan 
đó quản lý. Đối với cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm 
thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên 
(trừ chợ đầu mối, đấu giá nông sản) do ngành Công Thương quản lý. Đối 
với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc thẩm 
quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên thì tổ chức, 
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cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan quản lý chuyên ngành về ATTP để 
thực hiện các thủ tục hành chính. Ngoài ra, còn có một số nội dung khác 
như: quy định về điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe, sản xuất kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm; truy xuất 
nguồn gốc thực phẩm; ghi nhãn thực phẩm.

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT/BYT-BNN-BCT ngày 09/4/2014 của 
Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương về hướng dẫn việc phân công, 
phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP. Điều 1 của Thông tư đã quy 
định cụ thể về 1) Phân công và phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý 
nhà nước về ATTP; 2) Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra về ATTP; 3) Xác 
nhận kiến thức về ATTP. Trong Chương 3 về quy định về phối hợp trong 
thanh tra, kiểm tra về ATTP, Điều 5 có quy định về nguyên tắc phối hợp 
trong thanh tra, kiểm tra về ATTP; Điều 6 về phối hợp giữa các cơ quan 
Trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra ATTP; Điều 7 về phối hợp giữa 
các cơ quan Trung ương và địa phương trong thanh tra, kiểm tra ATTP; 
Điều 8 về phối hợp giữa các cơ quan ở địa phương trong việc thanh tra, 
kiểm tra liên ngành ATTP.

Công tác thanh tra ATTP là điểm yếu của hệ thống quản lý ATTP 
nước ta do quá ít số thanh tra được đào tạo và được trang bị đầy đủ trang 
thiết bị so với sự đa dạng của vấn đề ATPP. Vì vậy, Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg về thí điểm triển khai thanh tra chuyên 
ngành ATTP tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, 
thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà 
Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai trong thời gian 
1 năm. Nội dung Thanh tra ATTP gồm thanh tra việc thực hiện các quy 
chuẩn kỹ thuật, quy định về ATTP đối với sản xuất, kinh doanh, nhập 
khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền ban hành. Mục tiêu của chính sách này nhằm tăng cường 
năng lực cho hệ thống thanh tra chuyên ngành về ATTP, thay thế dần cho 
các đoàn thanh tra liên ngành ATTP được đánh giá là chồng chéo và chưa 
đủ tính chuyên nghiệp.

Ngoài các văn bản chính sách trực tiếp liên quan đến quản lý ATTP, 
các chính sách liên quan đến việc phát triển các hoạt động liên kết trong 
sản xuất, thúc đẩy phát triển nông nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng 
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trong việc xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị NSTP an toàn, như 
chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, chính sách hỗ trợ các cơ 
sở sản xuất nông nghiệp áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt... 
Ngoài ra, chính sách hỗ trợ tín dụng nông nghiệp và hỗ trợ vay vốn cho 
phát triển nông nghiệp công nghệ cao cũng có vai trò quan trọng trong 
việc thúc đẩy hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo ra khối lượng 
hàng hóa sản phẩm lớn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và góp 
phần kiểm soát ATTP theo chuỗi giá trị.

Tóm lại, hệ thống chính sách được ban hành có liên quan đến chuỗi 
NSTP an toàn đã khá đồng bộ, tuy nhiên còn thiếu văn bản chính sách 
đề cập đến trách nhiệm hỗ trợ chuỗi giá trị ở các địa phương. Vì bản chất 
của chuỗi mang tính liên ngành Nông nghiệp–Công Thương–Y tế, trong 
khi việc thực hiện các chính sách thường không đồng bộ giữa các ngành, 
do đó toàn bộ hệ thống chính sách cần được hoàn thiện thêm để tạo môi 
trường hoạt động lành mạnh cho chuỗi.

2.4.2. Thực trạng thực thi các chính sách phát triển bền vững 
chuỗi nông sản thực phẩm an toàn

Cho đến nay, đã có nhiều văn bản pháp luật được ban hành để quản lý 
chuỗi NSTP an toàn ở cấp Trung ương và địa phương. Các quy định pháp 
lý nhằm thúc đẩy và đảm bảo các sản phẩm từ sản xuất và tiêu dùng 
phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng và không tác động xấu đến môi 
trường. Tiếp cận phát triển chuỗi giá trị không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các tác nhân trong chuỗi mà còn góp phần quan trọng trong 
việc thực hiện các hoạt động kiểm soát ATTP theo chuỗi thông qua các hệ 
thống giám sát và truy xuất nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Trong các 
văn bản pháp luật liên quan đến việc quản lý ATTP theo chuỗi cung ứng, 
Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2013 về việc phê duyệt 
đề án: “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông 
lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc” và Quyết định số 3075/QĐ-
BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành hướng 
dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn giữ vai trò 
quan trọng và tạo cơ sở pháp lý cần thiết đề quản lý và thúc đẩy việc quản 
lý chuỗi NSTP an toàn.
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Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2013 của Bộ NN&PTNT 
đã phê duyệt đề án: “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực 
phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc”. Đề án này chia 
ra làm hai đoạn thực hiện: giai đoạn 1 tập trung vào xây dựng các mô hình 
chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm sản an toàn; giai đoạn 2 tập trung 
vào pháp triển các mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy 
sản an toàn.

Trong giai đoạn 1, đã có các hoạt động đầu tư nhằm xây dựng các 
mô hình điểm, hỗ trợ tăng cường năng lực cho các tác nhân tham gia 
chuỗi kiến thức chung về ATTP; áp dụng các quy phạm thực hành sản 
xuất (VietGAP), chương trình quản lý chất lượng tiên tiến (GMP, HACCP, 
ISO9001, ISO22000). Hỗ trợ xây dựng hệ thống chất lượng cho các tác 
nhân tham gia chuỗi (mục tiêu, chính sách chất lượng; các quy trình chuẩn; 
biểu mẫu ghi chép theo VietGAP đối với khâu sản xuất ban đầu, GMP/
HACCP/ISO22000 đối với sơ chế, chế biến, kinh doanh…). Tập huấn áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng cơ sở cho các tác nhân tham gia chuỗi; 
Hỗ trợ thiết kế, in ấn tem nhãn nhận diện, quảng bá, xúc tiến thương mại 
sản phẩm đã được kiểm soát ATTP theo chuỗi.

Trong giai đoạn 2 của đề án có các hoạt động như tổ chức phổ biến các 
cơ chế chính sách mới, quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới được 
ban hành cũng như kinh nghiệm triển khai các mô hình điểm triển khai ở 
giai đoạn 1; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về cách thức tổ chức lại sản 
xuất, xây dựng các mối liên kết dọc, ngang để quản lý sản xuất theo chuỗi 
thực phẩm an toàn; về kiến thức ATTP, thực hành sản xuất tốt, phương pháp 
quản lý chất lượng tiên tiến, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xây dựng thương 
hiệu và quảng bá sản phẩm… cho cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia chuỗi, 
cán bộ kiểm tra của cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương.

Đề án cũng đưa ra các nhóm giải pháp để thúc đẩy xây dựng và phát 
triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trên 
phạm vi toàn quốc:

1. Nhóm giải pháp về ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn triển 
khai, như ban hành tiêu chuẩn về chuỗi cung ứng thực phẩm nông, 
lâm sản an toàn, ban hành các quy định về quy chế hướng dẫn, xây 
dựng và tổ chức chức chuỗi cung ứng;
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2. Nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất hỗ trợ: Hỗ trợ về cơ sở vật chất ban 
đầu, đào tạo tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn tổ chức và vận hành cho 
các tổ chức; hỗ trợ về đào tạo, đào tạo tập huấn, kiện toàn toàn bộ máy 
cho các hiệp hội/hội sản xuất ngành hàng để hướng dẫn và vận động 
các hội viên tuân thủ đầy đủ các quy định chuỗi cung cấp thực phẩm 
nông, lâm, thủy sản an toàn;

3. Nhóm giải pháp về chuyên môn, kỹ thuật: Tổ chức đánh giá, phân 
tích nguy cơ về ATTP trong toàn bộ chuỗi sản xuất kinh doanh nông, 
lâm, thủy sản để đưa ra các biện pháp kiểm soát phù hợp, đảm bảo sản 
phẩm an toàn; tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo 
ATTP các cơ sở sản xuất kinh doanh trong chuỗi và cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP theo quy định;

4. Nhóm giải pháp về đầu tư hỗ trợ sản xuất: Hỗ trợ các cơ sở sản xuất 
kinh doanh tham gia chuỗi một số trang thiết bị, dụng cụ kiểm tra 
nhanh tại hiện trường tự giám sát một số chỉ tiêu về ATTP;

5. Nhóm giải pháp về xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm: Hỗ trợ 
các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia mô hình chuỗi xây dựng liên 
kết giữa khu vực sản xuất và khu vực phân phối, bán lẻ trong các chuỗi 
ngành hàng; tạo dựng lòng tin vào hệ thống tiêu chuẩn và chứng nhận 
nông sản đảm bảo ATTP;

6. Nhóm giải pháp về khoa học công nghệ: Nghiên cứu, chuyển giao và 
ứng dụng công nghệ sản xuất, chế biến sản phẩm theo hướng cơ giới 
hóa để góp phần tăng năng suất, chất lượng và ATTP nhằm mở rộng 
thị trường tiêu thụ sản phẩm;

7. Nhóm giải pháp về tăng cường năng lực cơ quan quản lý và các tổ chức 
ngành nghề: Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, 
thiết bị kiểm tra nhanh tại hiện trường, thiết bị phòng kiểm nghiệm 
cho hệ thống cơ quan quản lý ATTP nông, lâm, thủy sản ở Trung ương 
và địa phương.

Nhìn chung, kết quả thực hiện của các chính sách nêu trên rất chậm 
do thiếu hướng dẫn cụ thể ở các địa phương.

Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ NN&PTNT     
về việc ban hành hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực 
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phẩm an toàn. Theo Quyết định này, việc xác nhận sản phẩm chuỗi cung 
ứng thực phẩm an toàn áp dụng đối với sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT. Xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng 
thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn được cấp cho cơ sở kinh doanh sản 
phẩm nông lâm thủy sản bán cho cá nhân, tổ chức tiêu dùng trực tiếp. Đối 
với chuỗi liên kết cung ứng thực phẩm giữa cơ sở sản xuất với cơ sở giết 
mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm. Trường hợp cơ sở sản xuất 
ban đầu (trồng trọt/chăn nuôi/nuôi trồng/khai thác) đã được chứng nhận 
GAP hoặc tương đương; cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ đã cam kết sản xuất 
thực phẩm an toàn thì không yêu cầu phải được chứng nhận đủ điều kiện 
ATTP. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là chủ sở hữu và 
quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng từ sản xuất ban đầu đến sơ chế, chế biến, 
kinh doanh sản phẩm: có quy trình và cơ chế giám sát về ATTP toàn chuỗi 
sản phẩm và được cơ quan chức năng kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP 
đạt yêu cầu ở tất cả các công đoạn sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung 
cấp thực phẩm. Sản phẩm tại cơ sở kinh doanh bán cho cá nhân, tổ chức 
tiêu dùng trực tiếp được cơ quan chức năng lấy mẫu giám sát và có kết quả 
kiểm nghiệm tại phòng kiểm nghiệm được Bộ NN&PTNT chỉ định đáp 
ứng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về ATTP. Cơ quan xác 
nhận là Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản các tỉnh, 
thành phố hoặc cơ quan được Sở NN&PTNT giao nhiệm vụ quản lý chất 
lượng ATTP nông, lâm, thủy sản.

Quyết định này được ban hành chậm 3 năm so với đề án. Sau khi ban 
hành Quyết định thì tiến độ xác nhận các chuỗi cung ứng thực phẩm an 
toàn có tăng nhanh như đã đánh giá ở phần hiện trạng, tuy nhiên chất 
lượng các chuỗi thì chưa đạt yêu cầu về quản lý chất lượng và ATTP.

Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn 
gốc. Quyết định này nhằm: 1) Hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật, 
văn bản, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc; 2) Đẩy mạnh xã hội 
hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc để phục vụ hội nhập quốc tế và nâng 
cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, tính an toàn 
của sản phẩm, hàng hóa; 3) Nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, 
tổ chức và doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy mạnh 
các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho các bên liên quan; 4) 
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Đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản 
phẩm, hàng hóa trên thị trường, cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu về 
truy xuất nguồn gốc, trong đó tập trung vào các giải pháp chủ yếu để đảm 
bảo hiệu quả trong việc thực thi các quy định pháp luật về truy xuất nguồn 
ngốc như: a) Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tài liệu hướng dẫn về 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; b) Xây dựng, triển khai, ứng 
dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất trong cả nước; c) Nghiên 
cứu áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động truy xuất 
nguồn gốc; d) Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực truy xuất 
nguồn gốc; đ) Thiết lập, xây dựng, vận hành  Cổng thông tin truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Quyết định mới ban hành, do đó kết quả còn hạn chế, tuy nhiên vấn 
đề đặt ra là thiếu tiêu chuẩn thông tin phù hợp với hệ thống quốc tế, do 
đó các hệ thống truy xuất nguồn gốc mang tính tự phát và không tích hợp 
được với nhau.

Ngoài ra, các tiêu chuẩn mới liên quan đến chất lượng và ATTP nông 
sản đã được ban hành như Tiêu chuẩn Quốc gia Thực hành nông nghiệp 
tốt VietGAP mới theo TCVN 11892-1:2017 phần 1 trồng trọt theo Quyết 
định số 2802/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2017 của Bộ Khoa học và công 
nghệ.  Hay tiêu chuẩn quốc gia sản phẩm nông nghiệp hữu cơ TCVN 
11041-6:2018 cho các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi do Tiểu ban kỹ thuật 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F3/SC1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Các 
tiêu chuẩn này góp phần định hướng về thực hành sản xuất kinh doanh 
đảm bảo ATTP cho các tác nhân trong các chuỗi giá trị NSTP an toàn.

Hiện nay, tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn còn rất chậm do hạn chế về 
việc thành lập các tổ chức chứng nhận bên thứ ba có uy tín cho sản phẩm 
hữu cơ.

Nhìn chung, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quản lý chuỗi giá 
trị NSTP ở Việt Nam, tuy nhiên còn bộc lộ nhiều hạn chế và chưa đầy đủ. 
Điển hình như:

 ■  Tính đồng bộ
Về chứng nhận ATTP: Bộ NN&PTNT cần có quy định về chứng nhận 

ATTP đối với các sản phẩm động vật, thực vật và thủy sản từ gốc để dễ 
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dàng truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. Xem xét việc thống nhất về 
cách thức nhận dạng, thực hiện chuỗi đối với một sản phẩm mà tham gia 
nhiều chuỗi có cùng nội dung (như chuỗi thịt, chuỗi rau của Ban điều phối 
do Bộ này chủ trì; chuỗi thực phẩm an toàn do TP.HCM chủ trì; các chuỗi 
thực phẩm tương ứng ở các tỉnh do Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm 
sản và Thủy sản tỉnh thực hiện với các bước tương đương và sử dụng logo 
khác nhau).

 ■ Tính đầy đủ
Chính sách mới xác nhận cho chuỗi trên địa bàn 1 tỉnh, thiếu xác nhận 

chuỗi liên tỉnh: QĐ số 3075/QĐ-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ NN&PTNT 
ban hành hướng dẫn xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn mới 
chỉ hướng dẫn xác nhận cho chuỗi 1 tỉnh. Hiện nay, chuỗi NSTP không 
chỉ trong địa bàn 1 tỉnh mà là chuỗi liên tỉnh, do đó gây khó khăn trong 
quản lý, giám sát và truy xuất nguồn gốc khi gặp sự cố về ATTP nông sản 
vì doanh nghiệp mua hàng không nằm trong tỉnh.

Như vậy, cần kiến nghị sửa đổi nội dung chính sách này cho phù hợp, 
vì tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nông sản 
phải nhập từ các tỉnh lân cận (rau củ quả tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 
đáp ứng được 30%; động vật sống: 10%; thủy sản và sản phẩm thủy sản: 15-

HìnH 2.3. So sánh logo chung của Bộ NN&PTNT và logo riêng của TP Hồ Chí Minh
(Nguồn: Tổng hợp nghiên cứu của đề tài)
a. Mẫu logo xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (Quyết định số 3075/QĐ-BNN-
QLCL ngày 20/07/2016 của Bộ NN&PTNT)
b. Mẫu logo chứng nhận đủ điều kiện tham gia Chuỗi thực phẩm an toàn của TP. Hồ Chí Minh

a b
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20%, phần còn lại phải nhập từ các tỉnh hoặc nhập khẩu qua nhiều đường 
khác nhau (theo Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND 
TP Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chương trình xây dựng chuỗi liên kết và 
cung ứng trong nông nghiệp giai đoạn 2017–2020),

Do đó, để khắc phục tình trạngtrên, hạn chế nông sản kém chất lượng 
tràn vào thành phố; TP.HCM đã có sáng kiến ký kết Thỏa thuận hợp tác 
với các tỉnh Lâm Đồng, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng 
Nai về việc cung cấp nguồn nông sản sạch cho thành phố (TP), nhằm hạn 
chế những thực phẩm kém chất lượng. Thông qua Thỏa thuận, mục tiêu 
xây dựng phát triển các chuỗi cung ứng nông sản giữa các tỉnh Long An, 
Lâm Đồng, Bình Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Nai và TP HCM 
được kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất ban đầu (trồng trọt, chăn nuôi) 
đến cơ sở sơ chế, chế biến kinh doanh sản phẩm nông sản và truy xuất 
được nguồn gốc xuất xứ.

Cho đến nay, Nghị định của Chính phủ cụ thể hóa Luật Chất lượng 
sản phẩm hàng hóa về kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm tươi sống 
khi lưu thông vẫn chưa được ban hành. Đó là một trong những nguyên 
nhân dẫn tới rau, quả không an toàn có cơ hội trà trộn với sản phẩm an 
toàn, tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến sản 
xuất, lưu thông và tiêu dùng.

Luật Thú y 2015 có quy định bãi bỏ kiểm dịch nội tỉnh cũng đã gây khó 
khăn trong công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm động vật.

Chưa có quy định về thông tin tem, nhãn với thực phẩm tươi sống 
bán lẻ phục vụ việc truy xuất nguồn gốc xuất xứ: Việc ghi nhãn hàng hóa 
theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP không áp dụng với thực phẩm tươi, sống… 
Thực tiễn đang đòi hỏi một Nghị định về kiểm soát nguồn gốc xuất xứ sản 
phẩm rau, quả tươi lưu thông trên thị trường: Từ vùng sản xuất đến chợ 
đầu mối, cần được kiểm soát chặt chẽ, sau đó phân phối tới hệ thống bán 
lẻ trên toàn quốc. Mỗi cơ sở phải có mã vạch riêng để truy xuất nguồn gốc 
xuất xứ khi cần thiết.

Trong Sổ tay Hướng dẫn sản xuất nông nghiệp được ban hành kèm theo 
Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ NN&PTNT 
cũng chưa xây dựng được các bộ tiêu chí để đánh giá chuỗi hoạt động hiệu 
quả hay không hiệu quả, gây mất rất nhiều thời gian cho địa phương khi 
thực hiện (Casrad, 2018)�
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Một số khó khăn, hạn chế
• Việc kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm, thuốc thú y trong 

sản xuất kinh doanh vẫn còn rất phức tạp, mức phạt chưa đủ tính 
răn đe cho các cơ sở kinh doanh. Không dễ dàng để phát hiện các vụ 
việc vi phạm nghiêm trọng nhưng khi đã phát hiện thì xử phạt chưa 
thỏa đáng. Hầu hết tất cả hành vi vi phạm đều xử phạt vi phạm hành 
chính, muốn xử lý hình sự thì rất khó. Quy trình xử phạt ATTP còn 
quá phức tạp, nhất là xử phạt vi phạm hành chính.

• Bất cập trong xử lý vi phạm đối với các mặt hàng nông sản tươi sống: 
đòi hỏi chi phí lưu kho, chi phí xử lý tiêu hủy sản phẩm không đạt 
mà không xác định được chủ hàng hay chủ hàng bỏ trốn. Quy trình 
xử lý phức tạp không theo kịp thực tế, gây mất sức cho đội quản lý và 
tạo tâm lý cầu an, né tránh.

• Việc quản lý ATTP tại cấp phường, huyện còn gặp nhiều hạn chế, 
do nhân sự phụ trách về công tác ATTP chủ yếu làm công tác kiêm 
nhiệm nên việc thực hiện nhiệm vụ còn dàn trải, đặc biệt trong công 
tác kiểm tra giám sát còn ngại trong việc thực hiện xử lý vi phạm, 
công tác phối hợp kiểm tra còn hạn chế.

• Sản xuất quy mô nhỏ, không tập trung, dẫn đến chất lượng sản 
phẩm không được đồng đều, việc quản lý, giám sát sản xuất gặp 
nhiều khó khăn.

• Các điểm kinh doanh tự phát chưa được giải quyết triệt để, vẫn còn 
tình trạng tái lấn chiếm trở lại khi các lực lượng chức năng quận, 
phường đi khỏi; bên cạnh đó, một bộ phận người dân vẫn còn thói 
quen mua hàng hóa, thức ăn tại các điểm kinh doanh đường phố do 
thuận tiện, nhanh chóng nhưng lại chưa quan tâm đến nguồn gốc 
sản phẩm, ATTP.
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Chương 3. 
XÂY DỰNG BA MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM THỂ CHẾ 
QUẢN LÝ MỚI VÀ ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG CHUỖI RAU, QUẢ VÀ CHÈ AN TOÀN

3.1. CĂN CỨ LỰA CHỌN VÀ THỰC HIỆN CÁC BƯỚC XÂY 
DỰNG MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM THỂ CHẾ QUẢN LÝ 
VÀ ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
CÁC CHUỖI: RAU, QUẢ VÀ CHÈ AN TOÀN

3.1.1. Xây dựng mô hình thể chế quản lý và áp dụng chính sách 
phát triển bền vững chuỗi giá trị rau an toàn của Hợp tác 
xã rau an toàn Tự Nhiên

3.1.1.1. Căn cứ lựa chọn mô hình

Hợp tác xã rau an toàn Tự Nhiên được thành lập năm 2011 trên cơ sở tập 
hợp 19 hộ nông dân sản xuất có kinh nghiệm và kỹ thuật trong nghề trồng 
cây rau màu với tổng diện tích gieo trồng là 7,5 ha. Ban đầu khi thành lập 
Hợp tác xã rau an toàn Tự Nhiên có 19 thành viên. Hiện nay, sau 8 năm 
thành lập và phát triển, Hợp tác xã đã có tổng số 40 thành viên và 13,7 ha 
diện tích sản xuất, với trên 30 loại rau củ quả. Mỗi năm, HTX cung cấp ra 
thị trường trên 1.000 tấn rau củ quả. Hiệu quả sản xuất mang lại cao, bình 
quân trên 1.000 m2 diện tích đất sản xuất mỗi hộ xã viên của HTX thu từ 
50–70 triệu đồng/năm. Vốn điều lệ của HTX hiện nay là 3 tỷ đồng, tăng 
350% so với thời kỳ đầu thành lập HTX. Các thành viên HTX rau an toàn 
Tự Nhiên là các hộ chuyên canh rau; sản xuất rau trở thành hoạt động 
mang lại nguồn thu nhập chính cho nông dân. Năm 2017, thu nhập từ rau 
chiếm đến 62% tổng thu nhập của các hộ gia đình.
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So sánh với năm 2012, quy mô sản xuất rau đã tăng nhanh chóng. 
Trong năm 2017, HTX Tự Nhiên có tốc độ tăng tổng diện tích canh tác rau 
3 lần (từ 5 ha năm 2012 lên 15 ha năm 2017). Để đạt được như vậy, trong 
thời gian hoạt động vừa qua HTX rau an toàn Tự Nhiên đã nỗ lực kiện 
toàn tổ chức bộ máy, tổ chức sản xuất rau an toàn và xây dựng chiến lược 
kinh doanh hiệu quả; qua đó đã đạt được một số kết quả sau:

• Về khâu tổ chức: HTX đã kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động theo 
Luật HTX năm 2012; đảm bảo đủ các chức danh theo đúng Luật 
HTX 2012 quy định; mở rộng thành viên từ 19 thành viên (năm 
2011) tăng lên 40 thành viên hiện nay để tăng quy mô sản xuất và 
tăng vốn hoạt động cho HTX. HTX đã xây dựng và kiểm soát chặt 
chẽ quy trình liên kết sản xuất rau với các hộ trong HTX. Trong đó, 
các hộ thành viên huy động quỹ đất trồng rau, HTX căn cứ đơn đặt 
hàng của các đối tác để lập kế hoạch điều hành, phân chia cho thành 
viên từng loại rau củ, quả với số lượng, sản lượng cụ thể.

• Về khâu sản xuất: HTX đã tổ chức sản xuất với 38 chủng loại rau đạt 
theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 20 ha. Để đảm bảo 
quy trình sản xuất rau an toàn, các hộ thành viên được tập huấn kỹ 
thuật và công nghệ trồng rau, có sổ ghi chép về quy trình sản xuất, 
như: ngày bón phân, sử dụng loại thuốc phun nào, ngày cách ly... 
HTX chia số hộ thành viên làm 4 tổ, hàng tuần tiến hành kiểm tra 
chéo để bảo đảm đúng quy trình.

• Về khâu thu hoạch và sau thu hoạch: Được sự hỗ trợ của Cơ quan 
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Sở NN&PTNT, Liên minh HTX 
tỉnh Sơn La, HTX được đầu tư hỗ trợ nhà sơ chế, đóng gói đạt tiêu 
chuẩn kỹ thuật; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản lý chất lượng 
đảm bảo ATTP phù hợp với điều kiện thực tế cho nhà sơ chế. Để 
đảm bảo ATTP, HTX đưa ra quy định rau phải cách ly 7 ngày sau khi 
sử dụng thuốc và đến ngày thứ 8 mới được thu hoạch để đảm bảo 
ATTP. Bên cạnh đó, trước ngày thu hoạch, cán bộ Phòng NN&PTNT 
huyện Mộc Châu tiến hành lấy mẫu tại các ruộng để mang đi kiểm 
tra, nếu kết quả kiểm tra thấy dư lượng vẫn còn sẽ không được mang 
đi tiêu thụ... Các chuyến hàng của HTX cũng được các nhân viên kỹ 
thuật của siêu thị kiểm tra khắt khe trước khi nhập.
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Nhìn chung, với quy trình kiểm soát chất lượng cả bên trong (quản lý 
nội bộ) và bên ngoài (cơ quan nhà nước, các tổ chức bên thứ ba và các tác 
nhân trong chuỗi) sản phẩm rau an toàn của HTX đã đáp ứng được chất 
lượng khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Về thị trường tiêu thụ: Hợp tác xã đã xây dựng mới quan hệ với các 
đối tác mang tính chất ổn định lâu dài như Siêu thị Big C, Metro, Aeon, 
Happymart, UCA Mart; Công ty TNHH Hương Việt Sinh.... Tất cả các 
hàng hóa trước khi ký kết hợp đồng sản xuất đều được HTX đưa ra mức 
giá bao tiêu hợp lý, nhờ vậy mà bà con thành viên an tâm đầu tư sản xuất, 
chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo theo tiêu chuẩn sản xuất rau an toàn 
VietGAP. Hiện nay, nhu cầu của thị trường về sản phẩm rau an toàn nói 
chung, rau Mộc Châu nói riêng là rất cao, đặc biệt tại thị trường Hà Nội, 
tạo tiền đề thuận lợi để HTX mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, nhu cầu của 
thị trường tăng lên cũng đồng nghĩa với việc yêu cầu của thị trường về sản 

Sơ đồ 3.1. Mô hình thể chế quản lý chuỗi rau an toàn của HTX rau an toàn Tự Nhiên 
(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của đề tài)

 

HTX rau an 
toàn Tự 
Nhiên  

Kiểm soát viên Nhóm sx 1 

Chi cục Q LCL NLTS Sơn La: 
Chứng nhận vùng đủ đk sx an 
toàn; kiểm định sx; Hỗ trợ HTX 
đăng ký VietGap 

Phòng NN và PTNT Mộc Châu: 
giám sát thực hành sx; Tuyên 

truyền vận động, hỗ trợ đầu tư 
công nghệ mới 

Dự án: Tập huấn ktsx RAT, 
giám sát thực hành sx, hướng 
dẫn, theo dõi ghi chép nhật ký 

sx; lập kế hoạch sx 

Trung tâm chất lượng NLTS 
vùng 1: giám sát và cấp chứng 

nhận VietGAP  

Nhóm sx2 

Nhóm sx 3 

Nhóm sx 4 

Kiểm soát viên 

Kiểm soát viên 

Kiểm soát viên 

Trư
ởng ban kiểm

 soát 

Giám sát nội bộ Giám sát bên ngoài 

-  Giám sát chất lượng trong hđ sx của các 
thành viên và trong hoạt động tiêu thụ 
của HTX 

- Kiểm tra nhật ký ghi chép đồng ruộng ít 
nhất 2 tuần/lần/hộ. Thông báo lỗi, nhắc 
nhở và xử lý vi phạm theo quy chế. 
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phẩm cũng khắt khe hơn, đòi hỏi HTX phải nỗ lực đảm bảo chất lượng 
sản phẩm và đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường; cải tiến 
kỹ thuật sản xuất, vận chuyển, giảm thiểu tối đa rủi ro trong sản xuất, vận 
chuyển và bảo quản.

Bên cạnh những thành công, HTX cũng gặp không ít những khó 
khăn, vướng mắc, như: Thiếu vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, mua 
sắm trang thiết bị (xe chở hàng), tỷ lệ hao hụt trong vận chuyển còn cao, 
qua nhiều khâu vận chuyển trung gian, chưa thâm nhập được vào các 
thị trường khó tính. Bên cạnh đó, danh tiếng sản phẩm rau của HTX 
còn chưa được nhiều người tiêu dùng Hà Nội biết đến. Hệ thống truy 
xuất nguồn gốc đối với sản phẩm rau của HTX chưa hoàn thiện để tăng 
cường niềm tin với người tiêu dùng. Hệ thống bao bì sản phẩm bị chồng 
chéo giữa nhãn mác của siêu thị với nhãn mác chính về xuất xứ nguồn 
gốc của sản phẩm. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ phát triển mô hình 
của tỉnh mới chỉ tập trung vào phát triển mở rộng quy mô sản xuất mà 
chưa đi sâu vào hỗ trợ quảng bá, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, 
tăng cường năng lực kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hành 
sản xuất tốt... cho các thành viên mới nhằm mở rộng chuỗi một cách có 
định hướng.

Định hướng phát triển của HTX trong thời gian tới: Tiếp tục mở 
rộng quy mô sản xuất theo hướng VietGAP; cùng lúc HTX sẽ mở rộng thị 
trường tiêu thụ, với định hướng là xuất khẩu rau ra thị trường thế giới.

3.1.1.2. Thực hiện các bước xây dựng mô hình thể chế quản lý và áp 
dụng chính sách phát triển bền vững chuỗi rau an toàn của 
Hợp tác xã  rau an toàn Tự nhiên, Mộc Châu, Sơn La.

Với thời gian và kinh phí hạn chế, năm 2019 đề tài tập trung tác động vào 
các bước 2, bước 5 và bước 6. Còn lại các hoạt động khác thừa kế của các 
dự án trước đây. Cụ thể, quá trình xây dựng mô hình thể chế quản lý chuỗi 
giá trị rau an toàn Mộc Châu qua 6 bước sau:

 ■ Bước 1: HTX xác định rõ yêu cầu của khách hàng mục tiêu
Đối với mỗi khách hàng sẽ có những yêu cầu khác nhau về ATTP và 

tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cũng như phương thức chứng nhận. HTX 
rau an toàn Tự Nhiên xác định khách hàng mục tiêu của HTX là các siêu 
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thị, cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội và các công ty chuyên cung cấp thực phẩm 
cho bếp ăn tập thể tại các trường học thông qua các hợp đồng mua bán.

Về tiêu chuẩn chất lượng và ATTP, để có thể cung cấp rau cho các 
siêu thị, cửa hàng bán lẻ và bếp ăn tập thể thì yêu cầu đầu tiên là HTX 
phải cung cấp đủ các hồ sơ giấy tờ: (1) Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh, (2) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, (3) Giấy chứng nhận 
VietGAP, (4) Phiếu kiểm nghiệm đất và nước, (5) Phiếu kiểm nghiệm dư 
lượng thuốc BVTV trên từng loại sản phẩm. (6) Giấy chứng nhận tập huấn 
vệ sinh ATTP.

Ngoài ra, sản phẩm rau khi cung cấp cho thị trường khác nhau thì có 
tiêu chuẩn chất lượng và quy cách đóng gói sản phẩm khác nhau. Với siêu 
thị, các cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội: rau không thối, mẫu mã đẹp, có dán 
tem nhãn của HTX; quy cách đóng gói phù hợp, ví dụ cà chua là 0,5 – 1kg. 
Còn với công ty cung cấp thực phẩm cho bếp ăn tập thể, rau phải đạt yêu 
cầu tiêu chuẩn như: rau không thối, sâu có thể theo tỷ lệ, mẫu mã không 
cần đẹp, không cần tem nhãn; đóng gói theo quy cách 10-20kg tùy loại.  
Nhà sơ chế tập trung của HTX và các công cụ sơ chế được hướng dẫn và 
hỗ trợ từ siêu thị Fivimart.

 ■ Bước 2: Xây dựng hệ thống sản xuất để đáp ứng yêu cầu của khách 
hàng mục tiêu

Sau khi xác định rõ yêu cầu về ATTP của siêu thị, cửa hàng bán lẻ, bếp 
ăn tập thể, cần xây dựng hệ thống sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. HTX 
rau an toàn Tự Nhiên đã đăng ký chứng nhận VietGAP và đã được sự tư 
vấn của Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản Vùng I.

Để thực hiện quản lý nội bộ theo VietGAP, HTX đã xây dựng hệ thống 
quản lý ATTP nội bộ với Ban Kiểm soát do đại hội thành viên bầu trực 
tiếp trong số các thành viên HTX. Ban Kiểm soát của HTX gồm 5 người: 
1 trưởng ban kiểm soát và 4 kiểm soát viên phụ trách 4 nhóm nhỏ trong 
HTX. Ban Kiểm soát, kiểm soát viên hoạt động độc lập, kiểm tra và giám 
sát hoạt động của HTX theo quy định của pháp luật và điều lệ HTX. Ban 
Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ chính sau: Lập kế hoạch sản xuất; Giám 
sát chất lượng trong hoạt động sản xuất RAT của các thành viên sản xuất 
và hoạt động tiêu thụ RAT của nhà cung ứng; Kiểm tra nhật ký ghi chép 
định kỳ ít nhất 2 tuần/lần/hộ; Thông báo lỗi, nhắc nhở và xử lý vi phạm 
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theo quy chế; Thông báo lỗi vi phạm và danh sách thành viên vi phạm tới 
Giám đốc và thu quỹ đóng góp cũng như lỗi mắc sai phạm của nhóm phụ 
trách cho thủ quỹ.

Để tăng cường năng lực trong sản xuất rau an toàn, Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển HTNN đã phối hợp với HTX tổ chức các khóa tập huấn 
các hoạt động tập huấn kỹ năng quản lý chất lượng nội bộ trong nhóm sản 
xuất và kỹ năng thanh tra, giám sát chéo giữa các nhóm.

Đối tượng tập huấn: Gồm thành viên HTX và Ban quản trị, công nhân 
sản xuất, chế biến trong các mô hình rau, quả, chè.

Phương pháp tập huấn: Giảng viên là cán bộ có trình độ chuyên 
môn cao về kỹ năng quản lý chất lượng và thanh tra, giám sát chéo, 
đồng thời cũng là cán bộ tham gia thực hiện đề tài. Mỗi mô hình có 1 
bài giảng riêng phù hợp với đặc thù của từng sản phẩm rau, quả, chè và 
của từng HTX.

Nội dung tập huấn: Kỹ năng quản lý chất lượng nội bộ trong nhóm sản 
xuất và kỹ năng thanh tra, giám sát chéo giữa các nhóm cho các thành viên 
của HTX rau an toàn Tự Nhiên. Các nội dung chính được tập huấn:

• Chất lượng sản phẩm nông sản;
• Các bước cơ bản xây dựng chất lượng sản phẩm của một tổ chức 

nông dân;
• Điều phối, quản lý quy trình chất lượng sản phẩm của HTX;
• Quy trình quản lý chất lượng của HTX;
• Các quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp;
• Hướng dẫn xây dựng mô hình quản lý chất lượng nội bộ;
• Hướng dẫn thanh kiểm tra chéo giữa các nhóm sản xuất.

Kết quả tập huấn: Đề tài đã tổ chức được 01 lớp tập huấn nâng cao 
năng lực cho gần 40 người là thành viên Ban Quản trị HTX và các hộ sản 
xuất về kỹ năng quản lý chất lượng nội bộ trong nhóm sản xuất và kỹ năng 
thanh tra, giám sát chéo giữa các nhóm. Qua lớp tập huấn, các học viên 
được trang bị kiến thức liên quan đến quản lý nội bộ, các tiêu chuẩn chất 
lượng, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, kiến thức về ATTP để áp dụng 
trong quá trình sản xuất, quản lý giám sát chất lượng đảm bảo cải thiện 
ATTP trong chuỗi.
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 ■ Bước 3:  Xây dựng các quy tắc thực hành sơ chế sản phẩm sau thu 
hoạch

HTX rau an toàn Tự Nhiên sơ chế, đóng gói và bán thẳng sản phẩm 
cho siêu thị, do vậy đã đăng ký giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 
với Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm, thủy sản Sơn La. Ngoài ra, 
HTX tổ chức sơ chế theo hướng dẫn GMP của siêu thị Fivimart và được 
các hệ thống siêu thị chấp nhận.

Đối với hoạt động sau thu hoạch của HTX, việc thay đổi thực hành 
về sơ chế, đóng gói đòi hỏi đầu tư nâng cấp về cơ sở hạ tầng như nhà sơ 
chế. Phương thức đầu tư ở đây được HTX xác định là cùng đầu tư: Nhà 
sơ chế HTX nhận được hỗ trợ từ Tỉnh (khoảng 600 triệu), Dự án và Siêu 
thị Fivimart. Bên cạnh đó, HTX cũng tự đầu tư xe tải chuyên dụng để vận 
chuyển rau tới thị trường Hà Nội, tăng được chất lượng rau và giảm thất 
thoát sau thu hoạch.

 ■ Bước 4:  Xây dựng và ký kết các  hợp đồng bán sản phẩm làm ra
Để có thể đảm bảo việc quản lý sản phẩm về vấn đề ATTP, giữa HTX 

rau an toàn Tự Nhiên và các siêu thị, cửa hàng, bếp ăn tập thể đã ký hợp 
đồng dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng: VietGAP, cơ sở đủ điều 
kiện ATTP… Hợp đồng ký với siêu thị về số lượng và giá thông báo theo 
tuần để HTX có kế hoạch cung ứng. Cơ chế thanh toán với các siêu thị là 
sau 15 ngày qua ngân hàng. Mỗi hợp đồng ký giữa HTX với các siêu thị 
như Metro, Aeon, Happymart, UCA Mart, công ty TNHH Hương Việt 
Sinh đều thể hiện rõ tiêu chuẩn ATTP và chất lượng của sản phẩm.

 ■ Bước 5: Xây dựng thương hiệu và hệ thống truy xuất nguồn gốc điện 
tử cho sản phẩm

Về xây dựng thương hiệu sản phẩm rau an toàn
HTX Rau an toàn Tự nhiên được hỗ trợ tham gia sử dụng Nhãn hiệu 

chứng nhận “Rau an toàn Mộc Châu” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo Quyết định số 12175/QĐ-SHTT ngày 
03/03/2016. Khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu bao gồm các xã nằm 
trong vùng quy hoạch rau an toàn tại huyện Mộc Châu và Vân Hồ. Căn cứ 
pháp lý để quản lý NHCN là Quy chế Quản lý và sử dụng ban hành kèm 
theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND huyện Mộc 
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Châu. Mô hình quản lý NHCN “Rau an toàn Mộc Châu” được vận hành 
theo 4 cấp độ: huyện, xã, HTX và hộ.

UBND huyện Mộc Châu là chủ sở hữu nhãn hiệu. Phòng NN&PTNT 
huyện Mộc Châu là cơ quan tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhãn 
hiệu với nhiệm vụ cụ thể sau:

• Thẩm định hồ sơ, trình UBND huyện cấp phép và thu hồi quyền sử 
dụng NHCN.

• Kiểm tra, tổ chức đánh giá nguồn gốc và chất lượng sản phẩm mang 
NHCN với sự hỗ trợ của Trạm Quản lý chất lượng Nông, lâm, 
thủy sản.

• Phát hiện và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành 
vi vi phạm các quy định về sử dụng NHCN.

• In ấn và hỗ trợ tem sản phẩm mang NHCN.

Hiện nay, đã có 3 HTX, bao gồm HTX rau an toàn Tự Nhiên được 
cấp quyền sử dụng NHCN “Rau an toàn Mộc Châu”. Các HTX được cấp 
quyền sử dụng NHCN có nghĩa vụ tổ chức sản xuất và quản lý chất lượng 
các sản phẩm rau của thành viên đảm bảo theo đúng tiêu chí chất lượng 
chứng nhận. Ở mỗi HTX có thành lập Ban Kiểm soát chất lượng. Được sự 
hỗ trợ của Trạm Kiểm soát chất lượng, Trung tâm kỹ thuật, Ban Kiểm soát 
tổ chức các hoạt động kiểm tra áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất, 
thu hoạch, sơ chế, đóng gói, gắn nhãn mác sản phẩm.

Để sản phẩm được sử dụng hệ thống nhận diện sản phẩm mang 
NHCN, các hộ gia đình thành viên HTX có nghĩa vụ:

• Sản xuất tuân thủ đúng quy trình sản xuất rau VietGap và ATTP.
• Ghi chép nhật ký cây trồng rõ ràng, đầy đủ và chính xác và phải cập 

nhật thường xuyên. Có thông tin nông trại, số lô, số thửa rõ ràng, 
có phiếu đánh giá mối nguy và có ghi biểu mẫu vật tư đầu vào. Xuất 
trình nhật ký ghi chép, hồ sơ lưu trữ và hợp tác với tổ trưởng, cán bộ 
hướng dẫn, kiểm tra.

• Sản xuất và cung ứng rau (chủng loại, mẫu mã, chất lượng...) theo 
đúng kế hoạch và quy định của HTX.

• Thu hoạch, sơ chế rau đúng kỹ thuật, đúng thời điểm, đảm bảo độ 
tươi, non, độ sạch, vận chuyển đến địa điểm thu mua tập trung 
của HTX.
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Các chủ thể tham gia mô hình quản lý NHCN “Rau an toàn Mộc 
Châu” sử dụng một số công cụ quản lý như: Quy chế, hệ thống nhận diện, 
tem truy xuất nguồn gốc QR code, sổ nhật ký sản xuất, quy trình kỹ thuật.

Về xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử
Đề tài đã hỗ trợ và tư vấn hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc 

điện tử cho HTX Tự nhiên, sử dụng nhãn có QR code nhằm các mục 
tiêu sau:

• Quản lý nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, giúp tăng cường sự tương 
tác giữa người tiêu dùng với vùng sản xuất. Hoạt động này giúp 
tăng cường lòng tin của người tiêu dùng với sản phẩm rau an toàn 
Mộc Châu.

• Hệ thống truy xuất điện tử có thể kiểm tra và sử dụng thông qua điện 
thoại smartphone, máy tính bảng... nên rất dễ ứng dụng cho nhiều 
loại sản phẩm khác nhau.

• NHCN rau an toàn Mộc Châu chưa đưa vào sử dụng hệ thống truy 
xuất nguồn gốc điện tử để làm minh bạch hệ thống cung cấp sản 
phẩm với người tiêu dùng và khả năng truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm khi cần thiết.

Hiện tại, HTX rau an toàn Tự Nhiên sử dụng loại nhãn có tích hợp 3 
loại thông tin: (1) logo RAT Mộc Châu, (2) thông tin riêng về sản phẩm và 

Sơ đồ 3.2. Công cụ quản lý NHCN “Rau an toàn Mộc Châu”
(Nguồn: Số liệu điều tra Casrad)
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về HTX, (3) tem QR code để dán trực tiếp lên các loại rau hoặc trên bao bì 
đóng gói rau.

Quá trình in loại nhãn này được chia thành 2 giai đoạn:
i. Giai đoạn in phôi nhãn với 2 nhóm thông tin 1 và 2 (gồm logo RAT 

Mộc Châu và thông tin về sản phẩm của HTX – HìnH 3.1). HTX ký 
hợp đồng thuê HTX NÔNG NGHIỆP SỐ (có trụ sở tại Hà Nội) in 
tại Hà Nội. Phôi nhãn được in thành cuộn, mỗi cuộn 1.000 cái. Chi 
phí in là 200đ/cái (cuộn phôi nhãn in ở giai đoạn 1 như hình bên trái 
phía dưới).

ii. Giai đoạn in thêm tem QR code để hoàn thiện nhãn (HìnH 3.2): HTX 
NÔNG NGHIỆP SỐ bàn giao cuộn phôi nhãn cho các HTX. Các 
HTX sẽ nhập thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc và in QR code 
lên phôi nhãn để có nhãn hoàn thiện. Để in mã QR code cần có máy 
in và mực in nhiệt.

HTX Rau an toàn tự Nhiên đã đề xuất Dự án hỗ trợ kinh phí để mua 
máy in (tổng giá là 12.000.000 đồng, nhưng mỗi HTX đề xuất xin Dự án 
hỗ trợ 8.000.000 đồng). Trong thời gian chờ Dự án xem xét, duyệt cấp 
kinh phí hai HTX này đã đặt cọc với HTX NÔNG NGHIỆP SỐ, mỗi HTX 
4.000.000 đ để “thuê” máy in. Về mực in, trong thời gian đầu HTX NÔNG 
NGHIỆP SỐ đã hỗ trợ các HTX RAT Mộc Châu.

Đề tài đã tư vấn cho các HTX đưa các thông tin (Bảng 3.1) vào QR code 
cho mỗi bao gói sản phẩm của HTX.

HìnH 3.1. Giai đoạn 1, phôi nhãn chưa có  
QR code

HìnH 3.2. Giai đoạn 2, nhãn hoàn thiện
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Bảng 3.1. Thông tin về sản phẩm, nhà sản xuất trên bao bì đóng gói

Thông tin sản phẩm Thông tin nhà sản xuất Thông tin sản xuất
• Tên sản phẩm
• Xuất xứ
• Quy cách đóng gói
• Cách bảo quản
• Ngày gieo trồng
• Ngày thu hoạch
• Hạn sử dụng

• Tên HTX
• Quốc gia
• Người đại diện
• Địa chỉ
• Số điện thoại
• Số VietGAP
• Website
• Số điện thoại hộ nông dân 

sản xuất

• Quy trình sản xuất
• Số văn bằng VietGAP
• Ngày được cấp VietGAP
• Nội dung
• Diện tích trồng
• Số lô sản xuất
• Vụ thu hoạch
• Sản lượng

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của đề tài

HìnH 3.3. Cuộn nhãn in giai đoạn 1 HìnH 3.4. Cuộn nhãn giai đoạn 2

HìnH 3.5. Máy in tem QR code HìnH 3.6. Mực in nhiệt
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Các thông tin trên được lấy từ sổ nhật ký sản xuất và nhật ký của các 
nông hộ và của HTX. Như vậy, QR code được nhập và in riêng cho mỗi 
loại rau thu hàng ngày của mỗi nông hộ.

Hiện nay HTX NÔNG NGHIỆP SỐ đã cung cấp cho mỗi HTX RAT 
Mộc Châu một tài khoản sử dụng miễn phí phần mềm hệ thống trong khai 
báo và nhập dữ liệu in tem QR code. Địa chỉ website phần mềm hệ thống 
là http://pin.htx.vn/

Một số ưu điểm khi sử dụng nhãn tích hợp đầy đủ 3 loại thông tin trên: 
(1) Giảm chi phí công lao động do không phải dán logo RAT Mộc Châu 
lên nhãn như trước đây; (2) Tăng cường khả năng nhận diện, giới thiệu, 
quảng bá sản phẩm trên thị trường do nhãn được tích hợp nhiều loại 
thông tin cung cấp cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, mã QR hiện nay chưa 
tương thích với tiêu chuẩn GS1.

 ■ Bước 6:  HTX quảng bá sản phẩm rau an toàn của mình tới người 
tiêu dùng

HTX cần được tăng cường năng lực về tiếp thị để đàm phán với các 
siêu thị và giới thiệu sản phẩm an toàn trực tiếp đến người tiêu dùng để 
xây dựng lòng tin.

HìnH 3.7. Thông tin nguồn gốc rau thể hiện trên điện thoại của người tiêu dùng
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Năm 2012, khối lượng rau của các HTX ở Mộc Châu được tiêu thụ 
thông qua kênh phân phối yêu cầu chất lượng cao như siêu thị, cửa hàng 
tiện ích, cửa hàng thực phẩm chỉ có 31 tấn, tăng lên 233 tấn, 361 tấn và 420 
tấn lần lượt trong các năm 2013, 2014 và 2015. Trong năm 2016, tổng sản 
lượng rau được tiêu thụ tăng lên 691 tấn, tăng 64% so với năm 2015. Trong 
đó, khối lượng rau được sản xuất tại HTX Tự Nhiên chiếm tỷ lệ lớn nhất 
trong tổng khối lượng rau tiêu thụ. Năm 2016, khối lượng rau tiêu thụ của 
HTX Tự Nhiên là 449 tấn, chiếm 65% tổng khối lượng tiêu thụ.

Trong các đối tác trên, hệ thống siêu thị Fivimart và Metro đóng vai 
trò quan trọng khi tiêu thụ tới 84% tổng sản lượng rau của các HTX rau 
Mộc Châu. Từ cuối năm 2016, HTX Tự Nhiên đã xây dựng được liên 
kết tiêu thụ rau với hệ thống chuỗi cửa hàng tiện ích Vinmart của tập 
đoàn Vingroup. Theo đơn đặt hàng, HTX có trách nhiệm cung cấp cho 
Vinmart từ 2 đến 3 chuyến hàng/tuần, với khối lượng rau trung bình là 2 
tấn/chuyến hàng.

Đến năm 2018, phần lớn sản lượng rau an toàn Mộc Châu của các 
HTX được cấp quyền sử dụng NHCN tiêu thụ ổn định tại thị trường Hà 

HìnH 3.8. Sơ chế, phân loại, đóng gói sản phẩm
a. Trước đây; b. HIện nay

a b
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Nội. Từ chỗ năm 2012 chỉ được tiêu thụ thông qua các chợ bán buôn ban 
đêm, rau Mộc Châu có bao bì nhãn mác đã được cung ứng trực tiếp đến 
hệ thống các nhà phân phối, bán lẻ theo hướng chất lượng như: Siêu thị 
Fivimart, Metro, AEON, chuỗi cửa hàng Vinmart, Bác Tôm, Biggreen, 
Tràng An, Chất Việt, Greenlife...

Năm 2019, đề tài đã hỗ trợ tổ chức thử nếm rau an toàn Tự Nhiên tại 
siêu thị nhằm đưa thương hiệu rau an toàn Tự Nhiên, Mộc Châu đến gần 
hơn với người tiêu dùng. Qua buổi thử nếm, 100 % người thử nếm đánh 
giá cao về chất lượng sản phẩm rau của HTX và có nhu cầu sử dụng.

Kết nối với các cửa hàng, siêu thị tại Hà Nội nhằm thử nghiệm bán 
sản phẩm:

Hiện nay, nhóm đề tài đã kết nối với siêu thị big C đưa sản phẩm rau 
an toàn của HTX Tự Nhiên vào bán thử nghiệm. HTX cung cấp cho hệ 
thống siêu thị tiêu thụ khoảng 3 tấn rau/tuần với giá bán cao hơn giá bán 
cho kênh truyền thống từ 100–200 đồng/kg.

Sản xuất các chương trình truyền thông để tăng cường quảng bá và 
giới thiệu sản phẩm tới các thị trường trong và ngoài tỉnh. Đề tài đã xây 
dựng 01 phóng sự video về hoạt động của HTX rau an toàn tự nhiên và 

HìnH 3.9. Hội nghị thử nếm rau an toàn của HTX Tự Nhiên tại siêu thị Vinmart
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Mô hình chuỗi giá trị Rau an toàn Tự Nhiên–Mộc Châu, Sơn La được phát 
trên kênh truyền hình Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn (VTC16) tạo 
ra hiệu ứng lan tỏa trong sản xuất và tiêu thụ rau, quả, chè trong mô hình.

3.1.1.3. Kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng mô hình 
thể chế quản lý và áp dụng chính sách phát triển 
bền vững chuỗi rau an toàn Mộc Châu–Sơn La

Để quản lý tốt được chất lượng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, mô 
hình quản lý chất lượng được HTX tổ chức như sau:

i. Quản lý nội bộ tốt về ATTP và chất lượng sản phẩm theo chiều ngang.

Tham gia vào hệ thống quản lý ATTP nội bộ theo chiều ngang của 
HTX là Ban Kiểm soát do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số thành 
viên HTX. Ban Kiểm soát của HTX rau an toàn Tự Nhiên gồm 5 người: 
1 trưởng ban kiểm soát và 4 kiểm soát viên phụ trách 4 nhóm nhỏ trong 
HTX. Ban Kiểm soát, kiểm soát viên hoạt động độc lập, kiểm tra và giám 
sát hoạt động của HTX theo quy định của pháp luật và điều lệ HTX. Ban 
Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ chính sau: Lập kế hoạch sản xuất; Giám 
sát chất lượng trong hoạt động sản xuất RAT của các thành viên sản xuất 

HìnH 3.10. Gian hàng sản phẩm rau an toàn của HTX Tự Nhiên tại siêu thị Big C
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và hoạt động tiêu thụ RAT của nhà cung ứng; Kiểm tra nhật ký ghi chép 
định kỳ ít nhất 2 tuần/lần/hộ; Thông báo lỗi, nhắc nhở và xử lý vi phạm 
theo quy chế; Thông báo lỗi vi phạm và danh sách thành viên vi phạm tới 
Giám đốc, thu quỹ đóng góp cũng như lỗi mắc sai phạm của nhóm phụ 
trách cho thủ quỹ.

ii. Quản lý tốt về ATTP và chất lượng sản phẩm từ bên ngoài theo chiều 
dọc chuỗi.

Quản lý theo hợp đồng của siêu thị, cửa hàng bán lẻ, bếp ăn tập thể: (Siêu 
thị Big C, Metro, Aeon, Happymart, UCA Mart; công ty TNHH Hương 
Việt Sinh). Trước khi rau được đưa vào các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, bếp 
ăn tập thể, ngoài các yêu cầu về thủ tục giấy tờ như: (1) Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh, (2) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn,  
(3) Giấy chứng nhận VietGAP, (4) Phiếu kiểm nghiệm đất và nước,  
(5) Phiếu kiểm nghiệm dư lượng thuốc BVTV trên từng loại sản phẩm,  
(6) Giấy tập huấn vệ sinh ATTP thì các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, bếp ăn 
tập thể sẽ đến trực tiếp cơ sở sản xuất kiểm tra điều kiện sản xuất, sơ 
chế, kiểm tra hồ sơ sản xuất. Nếu đạt thì các công ty mới ký hợp đồng 
tiêu thụ sản phẩm với HTX rau an toàn Tự Nhiên. Trong mỗi hợp đồng 
quy định rõ yêu cầu tiêu chuẩn sản phẩm. Định kỳ 3 tháng/lần siêu 
thị, cửa hàng bán lẻ, bếp ăn tập thể đánh giá điều kiện sản xuất, sơ chế, 
kiểm tra hồ sơ sản xuất. Định kỳ và đột xuất các siêu thị, cửa hàng bán 
lẻ, bếp ăn đều test nhanh sản phẩm tại kho của siêu thị, cửa hàng, bếp 
ăn tập thể.

Quản lý của tổ chức chứng nhận độc lập (Trung tâm Nông lâm thủy sản 
Vùng 1): Tiến hành giám sát, kiểm tra và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
VietGAP dựa vào các quy định do Cục Trồng trọt ban hành. Để đánh giá 
đạt tiêu chuẩn, Trung tâm tiến hành đánh giá mẫu đất, nước, rau và các 
yêu cầu về cơ sở hạ tầng, kho bãi theo quy định. Tần suất giám sát: 1 lần/
năm. Hình thức kiểm tra chủ yếu là thông báo lỗi, nhắc nhở khi cơ sở có 
vi phạm.

Quản lý của Sở NN&PTNT Sơn La (Chi cục Quản lý chất lượng Nông, 
lâm Thủy sản Sơn La): Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất an toàn, 
kiểm định sản phẩm. Chứng nhận 1 lần ban đầu trước khi chứng nhận 
VietGAP. Sở cũng cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành ATTP 
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do Sở Y tế chủ trì và các đoàn liên ngành ATTP, tổ chức thanh tra theo kế 
hoạch, kết hợp thanh tra đột xuất. Sở cũng có các dự án để hỗ trợ cơ sở hạ 
tầng sản xuất như nhà lưới và nhà sơ chế sản phẩm rau an toàn.

Quản lý của Phòng NN&PTNT huyện Mộc Châu: Giám sát thực hành 
sản xuất, gồm các hoạt động giám sát, kiểm tra đột xuất về tình hình sử 
dụng thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng của các thành viên trong 
HTX, lấy mẫu kiểm tra và khuyến cáo cho các thành viên; tuyên truyền 
vận động, hỗ trợ đầu tư công nghệ mới. Định kỳ 6 tháng kiểm tra/lần. Bên 
cạnh đó Phòng NN huyện cũng giám sát về quản lý nhãn hiệu chứng nhận 
“Rau an toàn Mộc Châu” theo quy chế đã được thông qua.

Quản lý của Sở Y tế và Sở Công Thương đối với tác nhân thương mại:  Sở 
Y tế Hà Nội quản lý thông qua hệ thống thanh tra ATTP kiểm tra đối với 
các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, bếp ăn tập thể tại Hà Nội; Sở Công Thương 
Hà Nội quản lý siêu thị và cửa hàng thực phẩm về sử dụng nhãn mác hợp 
quy, hợp chuẩn.

Sở Công Thương Sơn La: Quản lý các chợ truyền thống tại Sơn La.
Sở KH&CN Sơn La: Giám sát việc quản lý nhãn hiệu chứng nhận của 

UBND huyện Mộc Châu.
Quản lý của người tiêu dùng: Người tiêu dùng có thể yêu cầu xem 

chứng chỉ của các công ty bán sản phẩm, thực hiện kiểm tra thông tin truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR trên điện thoại; cũng có thể kiểm 
tra thông tin về thực hành sản xuất, hoặc phản ánh chất lượng sản phẩm 
qua điện thoại trực tiếp đến HTX.

Nhìn chung, với quy trình quản lý ATTP kết hợp theo chiều dọc và 
chiều ngang thì sản phẩm rau an toàn của HTX Tự Nhiên đã đáp ứng 
được chất lượng khi đưa ra thị trường tiêu thụ, trong đó tiêu chí ATTP đã 
được tích hợp vào các tiêu chí chất lượng thể hiện trong hợp đồng.

Một số chính sách chính đã áp dụng trong mô hình chuỗi giá trị 
rau an toàn Mộc Châu: Chính sách về HTX, chính sách hỗ trợ chứng 
nhận VietGAP, chính sách thúc đẩy liên kết (Nghị định 98) theo chuỗi, 
chính sách hỗ trợ công nghệ sau thu hoạch, chính sách hỗ trợ xây dựng 
thương hiệu…

Một số chính sách khác được ban hành nhưng chưa được các địa 
phương áp dụng do thiếu hướng dẫn cụ thể cũng đã được đề tài thử 
nghiệm, như chính sách về truy xuất nguồn gốc áp dụng công nghệ thông 
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tin, chính sách về dán nhãn sản phẩm, chính sách hỗ trợ tiếp cận thị 
trường của Nghị định 98. Các kết quả của mô hình về dán nhãn cho các 
tiêu chuẩn ATTP như VietGAP, kết hợp với truy xuất nguồn gốc và tiếp 
thị thương hiệu... đã tạo được lòng tin đối với người tiêu dùng, qua đó làm 
cho mô hình chuỗi giá trị NSTP an toàn rau Mộc Châu trở nên bền vững. 
Điều này cho thấy trong thời gian tới cần thiết phải có văn bản hướng dẫn 
cụ thể để áp dụng rộng rãi các chính sách nêu trên.

3.1.2. Thử nghiệm xây dựng mô hình thể chế quản lý và áp dụng 
chính sách phát triển bền vững chuỗi giá trị chè hữu cơ 
an toàn tại Hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ, Hoàng Su 
Phì, Hà Giang

3.1.2.1. Căn cứ lựa chọn mô hình
HTX chế biến chè Phìn Hồ (xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, Hà 
Giang) được thành lập năm 2008 với 42 xã viên là đồng bào Dao sinh sống 
tại thôn Phìn Hồ cùng nhau kinh doanh tập thể với cam kết chế biến chè 
sạch, đúng quy cách. Đến nay, số thành viên HTX đã tăng lên 46 thành 
viên và liên kết sản xuất với 500 hộ nông dân trồng chè theo tiêu chuẩn 
hữu cơ tiêu chuẩn Châu Âu với diện tích gần 300 ha thuộc các xã Nậm Ty, 
Thông Nguyên, Hồ Thầu, Tả Sử Choóng và Túng Sán (huyện Hoàng Su 
Phì). Sản phẩm chè hữu cơ Phìn Hồ được quản lý chất lượng chặt chẽ theo 
chuỗi, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra.

Về khâu sản xuất: Nguyên liệu chế biến chè của HTX được thu hái 
từ 300 ha chè hữu cơ tiêu chuẩn Châu Âu thuộc các xã Nậm Ty, Thông 
Nguyên, Hồ Thầu, Tả Sử Choóng và Túng Sán. Vùng nguyên liệu chè 
Shan Tuyết của HTX được sản xuất theo quy trình chuẩn hữu cơ Châu 
Âu đã được cấp giấy chứng nhận bởi Control Union Certifications. Trong 
quá trình trồng trọt, chăm sóc và thu hái, bà con đều không dùng bất 
cứ loại hóa chất nào. Người dân chăm sóc cây trà Shan Tuyết bằng hình 
thức duy nhất là phát quang mà không dùng bất kỳ một biện pháp tác 
động kỹ thuật nào khác. Có thể tổng kết về loại trà này bằng cụm từ “6 
không”, đó là: không thuốc trừ sâu; không thuốc kích thích; không bón 
phân; không tưới nước; không chặt, đốn; không năng suất vì trà mọc 
lẫn rải rác trong rừng. Việc thu hái cũng được HTX kiểm soát chặt chẽ: 
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Hái đúng kỹ thuật 1 tôm 1–2 lá chất lượng chè sẽ ngon hơn. Giá bán chè 
nguyên liệu của nông dân cũng được cao hơn và thời gian quay vòng của 
lứa cũng nhanh hơn.

Về khâu chế biến, đóng gói: Cùng với nguyên liệu đầu vào chất lượng 
cao, khâu chế biến và đóng gói đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng 
được HTX chế biến chè Phìn Hồ rất quan tâm để sản phẩm có thể đáp ứng 
được yêu cầu của các thị trường khó tính như Nhật, Mỹ, Châu Âu… Quy 
trình chế biến của HTX được đầu tư bài bản, với công nghệ hiện đại, mỗi 
ngày nhà máy chè Phìn Hồ có thể chế biến hơn 12 tấn chè tươi đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu. Việc sơ chế và đóng gói sản phẩm từ chè tuân thủ quy 
trình của HACCP (Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 5603:2008).

Nhìn chung, với quy trình kiểm soát chất lượng cả bên trong (quản lý 
nội bộ) và bên ngoài (cơ quan nhà nước, các tổ chức bên thứ ba và các tác 
nhân trong chuỗi) sản phẩm rau an toàn của HTX đã đáp ứng được chất 
lượng khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Về thị trường tiêu thụ sản phẩm: Trung bình mỗi năm HTX chế biến 
khoảng 300 tấn chè búp tươi, tương đương với 60 tấn chè khô. Có 4 dòng 
sản phẩm với tổng 12 mẫu mã từ trà xanh, hồng trà tới bạch trà và trà tiên,  
được tiêu thụ chủ yếu tại các kênh chính sau:

i. Xuất khẩu sang thị trường Đài Loan khoảng 50% sản lượng (chủ yếu 
là sản phẩm Hồng trà). Tuy nhiên, do xuất khẩu dưới dạng nguyên 
liệu thô, chưa có bao bì nhãn mác và phải thông qua công ty trung 
gian nên đang là trở ngại lớn trong việc quảng bá sản phẩm của 
HTX tới các thị trường nước ngoài. Hiện nay, HTX đang làm thủ tục 
đăng ký mã vùng trồng để xuất khẩu trực tiếp chè.

ii. Tiêu thụ tại thị trường trong nước: Chủ yếu là trà xanh, chiếm 50% 
sản lượng. Trong đó bán cho các đại lý phân phối chè tại Hà Giang 
(nhà phân phối Quỳnh Hoa) chiếm 45% và bán tại đại lý phân phối 
chè tại Hà Nội (cửa hàng MAMA FRUIT và cửa hàng Trà Ngon Việt) 
(5%) vì người tiêu dùng Hà Nội chưa biết nhiều đến sản phẩm chè 
hữu cơ của Hợp tác xã Phìn Hồ. Do vậy, để mở rộng thị trường tiêu 
thụ, Hợp tác xã cần đầu tư xây dựng hệ thống bao bì nhận diện 
riêng, tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng 
trong và ngoài nước.
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3.1.2.2. Thực hiện các bước xây dựng mô hình
Nhìn chung, HTX đã thực hiện đủ 6 bước chính theo quy trình của đề 
tài đề xuất. Trong khuôn khổ đề tài, năm 2019 đề tài đã tác động vào các 
bước 2, 5 và 6. Còn các hoạt động khác đề tài tổng kết kết quả của các dự 
án trước đây.

 ■ Bước 1: HTX xác định rõ yêu cầu của khách hàng mục tiêu
Đối với mỗi khách hàng sẽ có những yêu cầu khác nhau về ATTP và 

tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cũng như phương thức chứng nhận. HTX 
chế biến chè Phìn Hồ xác định khách hàng mục tiêu là thị trường Đài 
Loan (xuất khẩu), thị trường Hà Giang và Hà Nội (nội địa), thông qua các 
hợp đồng mua bán.

Về tiêu chuẩn chất lượng và ATTP của thị trường nội địa: Các đại lý 
phân phối chè của các tỉnh là các cửa hàng bán thực phẩm sạch, do đó yêu 
cầu đầu tiên là HTX phải cung cấp đủ các hồ sơ giấy tờ: (1) Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, (2) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, 
(3) Giấy chứng nhận VietGAP/hữu cơ, (4) Phiếu kiểm nghiệm đất và nước, 
(5) Phiếu kiểm nghiệm dư lượng thuốc BVTV trên từng loại sản phẩm,  
(6) Giấy chứng nhận tập huấn vệ sinh ATTP. Ngoài ra, sản phẩm khi cung 
cấp cho thị trường cửa hàng thực phẩm sạch là sản phẩm có đóng gói, dán 
tem nhãn mác của HTX.

Đối với thị trường xuất khẩu: Để xuất đi các thị trường khó tính như 
Mỹ, Nhật, Châu Âu,… hay xuất đi các thị trường dễ tính như Đài Loan,…
thì tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là rất khác nhau tùy thuộc thị trường 
và đơn hàng. Đối với thị trường Đài Loan: Xuất thô dạng nguyên liệu, 
chưa có bao bì nhãn mác, đóng gói 20 –30kg. Sản phẩm có thể là chè vàng, 
chè xanh hoặc hồng trà.

 ■ Bước 2: Xây dựng hệ thống sản xuất để đáp ứng yêu cầu của khách 
hàng mục tiêu

Sau khi xác định rõ yêu cầu về ATTP của thị trường xuất khẩu và thị 
trường nội địa, để tận dụng các lợi thế tự bản thân cây chè Shan Tuyết của 
HTX như: đã gần với hữu cơ, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây 
chè hoàn toàn tự nhiên không có sự chăm sóc của con người, cộng với khí 
hậu quanh năm mát mẻ, trong lành, sương mù bao phủ và thổ nhưỡng 
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đặc biệt thì HTX đã đăng ký chứng nhận chè Shan Tuyết sản xuất theo 
tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam dưới sự tư vấn của NHO-QSCert. Bên cạnh 

HìnH 3.11.  Giấy chứng nhận sản xuất 
chè Shan Tuyết của HTX theo tiêu 
chuẩn hữu cơ Việt Nam

HìnH 3.12. Giấy chứng nhận sản phẩm trà đen, trà xanh và hồng trà của HTX theo tiêu 
chuẩn hữu cơ Châu Âu
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đó, HTX đăng ký chứng nhận hữu cơ Châu Âu, được tư vấn từ công ty 
Control Union Certifications.

Để thực hiện quản lý nội bộ theo hữu cơ, HTX đã xây dựng hệ thống 
quản lý ATTP nội bộ của HTX, đứng đầu là Ban Kiểm soát do đại hội 
thành viên bầu trực tiếp trong số thành viên HTX. Ban Kiểm soát của 
HTX chế biến chè Phìn Hồ gồm 3 người, có chức năng kiểm tra và giám 
sát hoạt động của HTX theo quy định của pháp luật và điều lệ HTX. Ban 
Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ chính sau: Lập kế hoạch sản xuất; Giám sát 
chất lượng trong hoạt động sản xuất chè hữu cơ của các thành viên sản 
xuất, giám sát hoạt động sơ chế, đóng gói theo tiêu chuẩn HACCP, giám 
sát hoạt động tiêu thụ chè của nhà cung ứng. HTX cũng ban hành quy 
định xử phạt, có chế tài không tiêu thụ sản phẩm rau đối với người sản 
xuất nếu không tuân thủ quy trình sản xuất của HTX.

Để tăng cường năng lực sản xuất chè hữu cơ trong khuôn khổ đề tài, 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển HTNN đã phối hợp với HTX chế biến 
chè Phìn Hồ tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng quản lý chất lượng nội bộ 
trong nhóm sản xuất và kỹ năng thanh tra, giám sát chéo giữa các nhóm...

Đối tượng tập huấn: Gồm thành viên HTX và Ban quản trị, công nhân 
sản xuất, chế biến trong các mô hình chè.

Phương pháp tập huấn: Giảng viên là cán bộ có trình độ chuyên môn 
cao về kỹ năng quản lý chất lượng và thanh gia giám sát chéo, đồng thời 
cũng là cán bộ tham gia thực hiện đề tài.

Nội dung tập huấn: Kỹ năng quản lý chất lượng nội bộ trong nhóm 
sản xuất và kỹ năng thanh tra, giám sát chéo giữa các nhóm cho các hộ 
nông dân sản xuất nguyên liệu, đối tác của HTX. Các nội dung chính 
tập huấn:

• Chất lượng sản phẩm nông sản.
• Các bước cơ bản xây dựng chất lượng sản phẩm của một tổ chức 

nông dân.
• Điều phối, quản lý quy trình chất lượng sản phẩm của HTX.
• Quy trình quản lý chất lượng của HTX.
• Các quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp.
• Hướng dẫn xây dựng mô hình quản lý chất lượng nội bộ.
• Hướng dẫn thanh kiểm tra chéo giữa các nhóm sản xuất.
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Kết quả tập huấn: Đề tài đã tổ chức cho 30 người là thành viên ban 
quản trị HTX và các hộ sản xuất tham gia 02 lớp tập huấn về kỹ năng quản 
lý chất lượng nội bộ trong nhóm sản xuất; 02 lớp tập huấn kỹ năng thanh 
tra, giám sát chéo giữa các nhóm. Qua lớp tập huấn, các học viên được 
trang bị kiến thức liên quan đến quản lý nội bộ, các tiêu chuẩn chất lượng, 
thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, kiến thức về ATTP để áp dụng trong 
quá trình sản xuất, quản lý giám sát chất lượng nhằm đảm bảo cải thiện 
ATTP trong chuỗi.

 ■ Bước 3: Xây dựng các quy tắc thực hành chế biến, đóng gói sản phẩm
Sản phẩm của HTX chế biến chè 

Phìn Hồ được bán cho thị trường 
Đài Loan và các đại lý phân phối tại 
Hà Giang và Hà Nội. Trước đó, HTX 
đã đăng ký chứng nhận quy trình 
chế biến, đóng gói theo tiêu chuẩn 
HACCP và được sự tư vấn của Công ty 
CP chứng nhận & kiểm nghiệm FAO. 
Sản phẩm trà xanh, trà đen và hồng 
trà của HTX được đăng ký cấp chứng 
nhận hữu cơ Châu Âu  dưới sự tư vấn 
của Control Union Certifications.

Đối với hoạt động sau thu hoạch 
của HTX, việc thay đổi thực hành về 
chế biến, đóng gói đòi hỏi đầu tư nâng 
cấp về cơ sở hạ tầng, như nâng cấp 
mở rộng nhà xưởng, kho bảo quản 
sản phẩm và máy móc công nghệ chế 
biến chè Shan Tuyết cổ thụ. Phương 
thức đầu tư ở đây được HTX xác định 
là cùng đầu tư. Nhà xưởng, kho bảo 
quản sản phẩm và máy móc công nghệ chế biến chè Shan Tuyết của HTX 
được đầu tư với kinh phí 3.466,1 triệu đồng. Trong số đó, HTX nhận được 
hỗ trợ từ Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) 1.370 triệu đồng và 
tự đầu tư 2.096,1 triệu. Bên cạnh đó, HTX đã xây mới văn phòng làm việc 

HìnH 3.13. Giấy chứng nhận chế biến 
và đóng gói sản phẩm chè Shan 
Tuyết hữu cơ của HTX theo tiêu chuẩn 
HACCP
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và phòng trưng bày sản phẩm. Việc đổi mới dây chuyền công nghệ chế 
biến đã giúp nâng công suất từ 4 tấn chè tươi lên 15 tấn/ngày.

 ■ Bước 4:  Xây dựng và ký kết các hợp đồng bán sản phẩm
Giữa HTX chế biến chè Phìn Hồ và các tác nhân thương mại kinh 

doanh chè đều ký kết hợp đồng, đảm bảo việc quản lý chất lượng sản phẩm 
đều dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng ATTP rõ ràng: Hữu cơ, HACCP… 
Ngoài ra, hợp đồng cũng nêu rõ số lượng và giá bán theo tuần để HTX có 
kế hoạch cung ứng. Cơ chế thanh toán của các đại lý phân phối chè tại Hà 
Nội và Hà Giang là sau 15 ngày qua ngân hàng. Cơ chế thanh toán với công 
ty trung gian để xuất khẩu chè sang Đài Loan là ứng trước 30%; số còn lại 
thanh toán sau khi thanh lý hợp đồng. Hình thức thanh toán là tiền mặt 
hoặc chuyển khoản. Mỗi hợp đồng ký giữa HTX chế biến chè Phìn Hồ với 
tác nhân thương mại kinh doanh chè đều thể hiện rõ tiêu chuẩn an toàn 
thực phẩm và chất lượng sản phẩm.

 ■ Bước 5: Xây dựng hệ thống bao bì nhãn mác/truy xuất nguồn gốc 
điện tử và thương hiệu được đăng ký

Xây dựng hệ thống bao bì, nhãn mác: Đề tài đã hỗ trợ HTX chế biến 
chè Phìn Hồ thiết kế, xây dựng 10 mẫu bao bì nhãn mác cho các loại sản 

HìnH 3.14. Một số bao bì nhãn mác của HTX chè hữu cơ Phìn Hồ
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phẩm chè của HTX, được HTX và người tiêu dùng đánh giá cao. Việc sử 
dụng các bao bì, nhãn mác này đã giúp cho giá bán sản phẩm tăng lên 
khoảng từ 10–15%.

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc: HTX đã xây dựng hệ thống 
truy xuất nguồn gốc điện tử và đưa vào sử dụng tem vỡ QR code nhằm:

• Quản lý nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, giúp tăng cường sự tương tác 
giữa người tiêu dùng với vùng sản xuất. Hoạt động này giúp tăng 
cường lòng tin của người tiêu dùng với sản phẩm chè của HTX.

• Hệ thống truy xuất điện tử có thể kiểm tra và sử dụng thông qua điện 
thoại smartphone, máy tính bảng... nên rất dễ ứng dụng cho nhiều 
loại sản phẩm khác nhau.

Hỗ trợ HTX tham gia Chương trình sản phẩm OCOP tỉnh Hà 
Giang: Theo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Hà Giang 
tháng 12/2019, ba sản phẩm trà của HTX chế biến chè Phìn Hồ đã được 
công nhận 4 và 5 sao OCOP Hà Giang. Trong đó, hai sản phẩm được Hội 
đồng đánh giá OCOP cấp tỉnh xếp loại 5 sao là Hồng trà và Trà xanh. Hai 

HìnH 3.15. Thông tin nguồn gốc chè thể hiện trên điện thoại của người tiêu dùng
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sản phẩm này được tỉnh Hà Giang đề xuất Bộ NN&PTNT xem xét, đánh 
giá sản phẩm cấp Quốc gia. Sản phẩm Bạch trà của HTX xếp loại 4 sao 
cấp tỉnh. Các sản phẩm trà của HTX chế biến chè Phìn Hồ được Hội đồng 
chấm điểm OCOP cấp tỉnh đánh giá rất cao bởi được đầu tư, sản xuất 
chuyên nghiệp, chất lượng, các thủ tục pháp lý về chứng nhận sản phẩm, 
an toàn vệ sinh thực phẩm, vùng nguyên liệu hữu cơ.

Hỗ trợ HTX xây dựng Chỉ dẫn địa lý Hà Giang cho sản phẩm chè 
Shan Tuyết: Chỉ dẫn địa lý Hà Giang cho sản phẩm chè Shan Tuyết đã 
được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý số 
69 theo Quyết định số 2835/QĐ-SHTT ngày 16/08/2018. Khu vực địa lý 
tương ứng với chỉ dẫn địa lý Hà Giang cho sản phẩm chè Shan Tuyết bao 
gồm các xã nằm trong vùng quy hoạch tại các huyện Bắc Quang, Quang 
Bình, Xín Mần, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, TP Hà Giang. Trong đó, vùng 
nguyên liệu chè của HTX chế biến chè Phìn Hồ nằm trong khu vực địa 
lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý. Tổ chức quản lý Chỉ dẫn địa lý là Sở 
NN&PTNT tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, hiện nay HTX chế biến chè Phìn 
Hồ chưa được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. Trong tương lai gần, HTX 
Phìn Hồ sẽ khai thác thương hiệu Chỉ dẫn địa lý Hà Giang trên nhãn mác 
của sản phẩm.

 ■ Bước 6:   Hỗ trợ HTX quảng bá sản phẩm an toàn tới người tiêu dùng
HTX cần được tăng cường năng lực về tiếp thị để đàm phán với các 

siêu thị và giới thiệu sản phẩm an toàn trực tiếp đến người tiêu dùng để 
xây dựng lòng tin.

Để đáp ứng được nhu cầu thị trường xuất khẩu, HTX đã nâng công 
suất, đổi mới công nghệ cho phù hợp. Trong 2 năm 2016–2017, HTX đã 
mang sản phẩm đến giới thiệu tại Hội chợ Thương mại quốc tế chè khu 
vực châu Âu tổ chức ở Đức; năm 2017 tham gia triển lãm, quảng bá sản 
phẩm tại Trung Quốc… Vì vậy, HTX có thêm nhiều cơ hội tìm kiếm đối 
tác mới.

• Kết nối với cửa hàng, siêu thị tại Hà Nội nhằm thử nghiệm bán sản 
phẩm: Hiện nay, nhóm đề tài đã kết nối với các cửa hàng thực phẩm 
sạch tại Hà Nội. Sản phẩm chè hữu cơ của HTX Phìn Hồ được thử 
nghiệm bán tại cửa hàng MAMA FRUIT (số 207, Giáp Nhất, Nhân 
Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) và Cửa hàng Trà Ngon Việt (số 22 Lê 
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Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội). Lượng tiêu thụ tại đây chiếm 5% 
tổng sản lượng của HTX.

• Đề tài đã hỗ trợ HTX chè Phìn Hồ tham gia hội chợ giới thiệu quảng 
bá sản phẩm tại Hà Giang.

HìnH 3.16. Giới thiệu sản phẩm chè hữu cơ đến các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản
a. Chè Shan Tuyết của HTX Phìn Hồ, Hà Giang được Trung tâm NC và PT HTNN tặng các bạn Hàn 
Quốc; b. Tiếp đón các bạn Nhật Bản với Trà Phìn Hồ và Túng Sán, Hà Giang

HìnH 3.17. Gian hàng giới thiệu sản phẩm chè hữu cơ của HTX Phìn Hồ tại hội chợ

a b
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• Sản xuất các chương trình truyền thông để tăng cường quảng 
bá và giới thiệu sản phẩm tới các thị trường trong và ngoài tỉnh. 
Đề tài đã xây dựng 01 phóng sự video về hoạt động của HTX chế 
biến chè Phìn Hồ và Mô hình quản lý chuỗi giá trị chè hữu cơ 
Phìn Hồ, Hoàng Su Phì, Hà Giang được phát trên kênh truyền 
hình Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn (VTC16) tạo ra hiệu 
ứng lan tỏa trong sản xuất và tiêu thụ chè trong mô hình. Địa 
chỉ của phóng sự: https://www.youtube.com/watch?v=6lXMjO 
HYyWQ.

• Đề tài cũng đã đăng 01 bài báo quảng bá về sản phẩm chè hữu cơ Hà 
Giang trên Tạp chí Khoa học và Phát triển Nông thôn Việt Nam số 
47 (2019) trang 63-65.

3.1.2.3. Kinh nghiệm rút ra từ xây dựng mô hình thể chế quản 
lý và áp dụng chính sách phát triển bền vững chuỗi chè 
hữu cơ an toàn của Hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ

 ■ Quản lý nội bộ tốt về ATTP và chất lượng sản phẩm theo chiều ngang
Tham gia vào hệ thống quản lý ATTP nội bộ theo chiều ngang của 

HTX là Ban Kiểm soát do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số thành 
viên HTX. Ban Kiểm soát của HTX chế biến chè Phìn Hồ gồm 3 người, 
có chức năng kiểm tra và giám sát hoạt động của HTX theo quy định của 
pháp luật và điều lệ HTX. Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ chính sau: 
Lập kế hoạch sản xuất; Giám sát chất lượng trong hoạt động sản xuất chè 
hữu cơ của các thành viên sản xuất, giám sát hoạt động sơ chế, đóng gói 
theo tiêu chuẩn HACCP, giám sát hoạt động tiêu thụ chè của nhà cung 
ứng. HTX có quy định xử phạt, có chế tài không tiêu thụ sản phẩm rau 
đối với người sản xuất nếu không tuân thủ quy trình sản xuất của HTX.

 ■ Quản lý tốt về ATTP và chất lượng sản phẩm từ bên ngoài theo chiều 
dọc chuỗi

- Quản lý theo hợp đồng của các tác nhân thương mại
Đối với thị trường xuất khẩu: Vì xuất khẩu chè thô qua công ty trung 

gian nên không yêu cầu cao về giấy tờ thủ tục, chỉ cần giấy chứng nhận về 
ATTP: HACCP, hữu cơ. Trước khi ký hợp đồng, công ty sẽ đến trực tiếp 
cơ sở sản xuất kiểm tra điều kiện sản xuất, chế biến, đóng gói. Nếu đạt 
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yêu cầu thì công ty mới ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với HTX. Trong 
mỗi hợp đồng đều quy định rõ yêu cầu tiêu chuẩn sản phẩm. Trong mỗi 
chuyến hàng xuất sang Đài Loan, phía bên thu mua chè đều lấy mẫu phân 
tích sản phẩm.

Đối với thị trường nội địa (Đại lý phân phối chè tại Hà Giang và Hà 
Nội). Trước khi chè được đưa vào các cửa hàng, ngoài các yêu cầu về thủ 
tục giấy tờ như: (1) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, (2) Giấy chứng 
HACCP, (3) Giấy chứng nhận hữu cơ, (4) Phiếu kiểm nghiệm đất và nước, 
(5) Phiếu kiểm nghiệm dư lượng thuốc BVTV trên từng loại sản phẩm,  
(6) Giấy chứng nhận tập huấn vệ sinh ATTP thì các cửa hàng đó sẽ đến 
trực tiếp cơ sở sản xuất kiểm tra điều kiện sản xuất, chế biến, đóng gói, 
kiểm tra hồ sơ sản xuất. Nếu đạt thì các cửa hàng/công ty mới ký hợp đồng 
tiêu thụ sản phẩm với HTX chế biến chè Phìn Hồ. Trong mỗi hợp đồng 
quy định rõ yêu cầu tiêu chuẩn sản phẩm. Định kỳ 6 tháng/lần cửa hàng 
đánh giá điều kiện sản xuất, chế biến, đóng gói.

- Quản lý của tổ chức chứng nhận độc lập
Control Union Certifications tiến hành giám sát, kiểm tra và cấp chứng 

nhận hữu cơ Châu Âu cho sản phẩm trà đen, trà xanh và hồng trà của 
HTX. Tiêu chuẩn kiểm tra dựa vào quy định của Quy chế hội đồng (EC) số 
834/2007 ngày 28/6/2017 về sản xuất hữu cơ và ghi nhãn sản phẩm hữu cơ; 
Quy chế Ủy ban (EC) số 889/2008 ngày 05/9/2008 quy định chi tiết việc thực 
hiện Quy chế Hội đồng (EC) số 834/2007. Tần suất giám sát: 1 lần/năm.

NHO-QSCert tiến hành giám sát, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận 
sản xuất chè Shan Tuyết của HTX theo tiêu chuẩn hữu cơ. Tiêu chuẩn 
kiểm tra dựa vào Quyết định số 3883/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tần suất giám sát: 1 lần/năm. 
Hình thức kiểm tra: chủ yếu nhắc nhở, thông báo lỗi khi có vi phạm.

Công ty CP Chứng nhận & Kiểm nghiệm FAO tiến hành giám sát, kiểm 
tra và cấp giấy chứng nhận sản phẩm chè Shan Tuyết của HTX được sơ chế 
và đóng gói theo tiêu chuẩn HACCP (Hệ thống quản lý chất lượng theo 
TCVN 5603:2008). Việc kiểm tra dựa vào TCVN 5603:2008 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ. Đánh giá sản phẩm đạt tiêu chuẩn trên cơ sở các yêu 
cầu về hạ tầng, kho bãi, vệ sinh chế biến, đóng gói, hồ sơ giấy tờ… Tần suất 
giám sát: 1 lần/năm. Hình thức kiểm tra chủ yếu nhắc nhở, thông báo lỗi 
khi có vi phạm.
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Sở NN và PTNT Hà Giang: Giám sát, quản lý điều kiện sản xuất NSTP 
an toàn.

Quản lý của Phòng NN&PTNT huyện Hoàng Su Phì: Giám sát thực 
hành sản xuất, kiểm tra đột xuất về tình hình sản xuất của các thành viên 
trong HTX, lấy mẫu, kiểm tra và khuyến cáo cho các thành viên. Tuyên 
truyền vận động, hỗ trợ đầu tư công nghệ mới. Định kỳ 6 tháng kiểm tra 
một lần.

Quản lý của Sở Y tế Hà Nội và Sở Công Thương Hà Nội đối với tác 
nhân thương mại:  Sở Y tế Hà Nội thông qua hệ thống thanh tra ATTP 
kiểm tra đối với đại lý phân phối chè tại Hà Nội. Sở Công Thương Hà Nội 
quản lý các đại lý phân phối chè tại Hà Nội về sử dụng nhãn mác hợp quy, 
hợp chuẩn.

Quản lý của Sở Y tế Hà Giang đối với HTX chè Phìn Hồ và đại lý phân 
phối chè tại Hà Giang: Đối với HTX, Sở Y tế Hà Giang kiểm tra định kỳ 
về chế biến, đóng gói, các chỉ số vi sinh trên sản phẩm chè. Đối với đại lý 
phân phối chè tại Hà Giang thì Sở Y tế Hà Giang quản lý thông qua hệ 
thống thanh tra ATTP.

Sở Công Thương Hà Giang: Đội quản lý thị trường kiểm tra đại lý phân 
phối chè tại Hà Giang về sử dụng nhãn mác hợp quy, hợp chuẩn.

Quản lý của người tiêu dùng: Có thể yêu cầu chứng chỉ của các công ty 
bán sản phẩm, thực hiện kiểm tra thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
bằng mã QR trên điện thoại. Người tiêu dùng còn có thể kiểm tra thông 
tin về thực hành sản xuất, hoặc phản ánh chất lượng sản phẩm qua điện 
thoại trực tiếp đến HTX.

Nhìn chung, với quy trình quản lý ATTP kết hợp theo chiều dọc và 
chiều ngang thì sản phẩm chè Shan Tuyết của HTX chế biến chè Phìn Hồ 
đã đáp ứng được chất lượng khi đưa ra thị trường tiêu thụ, trong đó tiêu 
chí ATTP đã được tích hợp vào trong các tiêu chí chất lượng thể hiện trong 
hợp đồng.

Một số chính sách đã ban hành nhưng chưa được các địa phương áp 
dụng do thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể cũng đã được đề tài thử nghiệm, 
như chính sách về truy xuất nguồn gốc áp dụng công nghệ thông tin, 
chính sách về dán nhãn sản phẩm và chính sách hỗ trợ tiếp cận thị trường 
trong nước và xuất khẩu của Nghị định 98. Các kết quả của mô hình về 
dán nhãn cho các tiêu chuẩn ATTP như VietGAP, kết hợp với truy xuất 
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nguồn gốc và tiếp thị thương hiệu đã tạo lòng tin cho người tiêu  dùng, 
góp phần làm cho mô hình chuỗi giá trị NSTP an toàn Chè Phìn Hồ trở 
nên bền vững. Điều này cho thấy sự cần thiết phải có văn bản hướng dẫn 
cụ thể để áp dụng rộng rãi các chính sách nêu trên.

3.1.3. Xây dựng mô hình thể chế quản lý và áp dụng chính sách 
phát triển bền vững chuỗi giá trị xoài an toàn của Hợp 
tác xã xoài Suối Lớn, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh 
Đồng Nai

3.1.3.1. Cơ sơ lựa chọn mô hình
Năm 2007, 29 thành viên trồng xoài tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc 
tỉnh Đồng Nai đã liên kết để thành lập HTX Nông nghiệp – Dịch vụ - 
Thương mại – Du lịch Suối Lớn với diện tích trồng xoài là 80 ha. Những 
năm đầu tiên, HTX luôn trăn trở với việc tìm đối tác, tìm đầu ra cho quả 
xoài Suối Lớn với mong muốn đưa sản phẩm xoài ra thế giới. Tuy nhiên, 
để quả xoài xuất ngoại, đòi hỏi phải có quy trình thực hành kỹ thuật sản 
xuất theo tiêu chuẩn GAP. Sau nhiều năm nỗ lực, đến giữa năm 2010, 
HTX đã được Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3 trao giấy chứng 
nhận VietGAP, sau đó tiếp tục được trao giấy chứng nhận GlobalGAP sau 
1 năm thực hiện thí điểm trên diện tích 15 ha với sản lượng 450 tấn quả/ 
năm. Đây cũng là đơn vị sản xuất nông nghiệp đầu tiên của Đồng Nai đạt 
tiêu chuẩn này.

Hiện nay, HTX có 50 hội viên với diện tích trồng xoài được mở rộng tới 
210ha, trong đó có gần 25 ha xoài đạt chuẩn VietGAP và GlobalGAP, mỗi 
năm cung cấp cho thị trường khoảng 6.300 tấn xoài. Năng suất trung bình 
đạt 30 tấn/ha, thu nhập hơn 100 triệu đồng/ha sau khi trừ mọi chi phí. Với 
210 ha xoài, lợi nhuận thu được hàng năm của HTX trên 20 tỉ đồng. Sản 
phẩm xoài của HTX đã được xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Hong Kong, Ukraine, Trung Quốc, trong đó chủ yếu sang Trung 
Quốc và tiêu thụ nội địa. Hiện nay, HTX cũng đã tiếp cận được với các thị 
trường khó tính hơn, như thị trường Australia để xuất khẩu.

Tầm nhìn của HTX Suối Lớn không chỉ dừng lại ở 210 ha xoài như 
hiện nay mà tư duy sản xuất lớn đã và đang hình thành với kế hoạch 
trong những năm tới là xây dựng cánh đồng lớn để tập hợp những người 
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trồng xoài lại với nhau sản xuất theo một quy trình đạt chuẩn VietGAP. 
Đặc biệt, HTX xoài Suối Lớn đang liên kết với các doanh nghiệp xây dựng 
vùng nguyên liệu, xây dựng nhà máy chế biến xoài sấy dẻo và các sản 
phẩm khác từ xoài để xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu, Nga, Mỹ... 
Việc mở rộng thị trường không những giúp thành viên HTX nâng cao 
thu nhập mà còn giới thiệu, quảng bá trái cây Việt Nam đến với bạn bè 
thế giới.

Hiện nay, HTX đang có 5 nhóm sản xuất, với quy mô mỗi nhóm xấp 
xỉ 10 hộ. Trưởng mỗi nhóm sản xuất có vai trò quan trọng trong kiểm tra 
quy trình sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, thông báo các thông tin 
về thị trường với thành viên trong nhóm. Các nhóm luôn có sự trao đổi 
thông tin, thực hiện kiểm tra chéo về quy trình sản xuất. Việc giám sát nội 
bộ trong HTX đang được thực hiện tốt. Bên cạnh các nhóm sản xuất, còn 
có các đơn vị chứng nhận, đơn vị quản lý thực hiện đánh giá về thực hành 
sản xuất VietGAP, GlobalGAP và giám sát về việc tuân thủ các quy định 
sản xuất theo mã vùng sản xuất.

Sơ đồ 3.3. Mô hình quản lý ATTP tại HTX Xoài Suối Lớn
(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài)
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(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài)

Sơ đồ 3.3. Mô hình quản lý ATTP tại HTX Xoài Suối Lớn 

Để thấy rõ những yếu tố ảnh hưởng đến thành công, tính bền vững cũng như 
thất bại trong phát triển chuỗi xoài an toàn tỉnh Đồng Nai, chúng tôi tiến hành phân 
tích SWOT chuỗi xoài Suối Lớn và được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 3.2. Phân tích SWOT chuỗi xoài Suối Lớn tỉnh Đồng Nai

Điểm mạnh (S)
S1- Giám đốc HTX có kinh nghiệm,
nhiệt tình.
S2- Các thành viên HTX tin tưởng 
và áp dụng theo qui trình VietGAP 
và GlobalGAP
S3- Chất lượng sản phẩm đã đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu đi các nước.
S4- HTX đã có mã vùng trồng sản
xuất để xuất khẩu sang Trung Quốc
và Australia. 

Điểm yếu (W)
W1- Chất lượng sản phẩm giữa các thành viên 
còn chưa đồng đều
W2- Kỹ thuật sản xuất theo các quy trình
VietGAP và GlobalGAP của một số thành viên 
còn yếu
W3- Thiếu vốn đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng
(nhà sơ chế, văn phòng làm việc, xưởng sơ chế
đóng gói)
W4- Quảng bá trên các phương tiện thông tin 
đại chúng để tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Trung tâm kiểm dịch thực
phẩm sau nhập khẩu II: tổ
chứng chứng nhận mã vùng 
trồng xuất khẩu sang 

Nhóm sx 3

Giám sát nội bộ
Giám sát bên ngoài

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn: Giám sát 
mã vùng trồng xuất khẩu
sang Trung Quốc

Cục Bảo vệ thực vật: Cơ quan 
cấp mã vùng sản xuất

Phòng NN và PTNT Huyện
Xuân Lộc: Hỗ trợ kỹ thuật sản
xuất, giám sát sản xuất
VietGAP, GlobalGAP

Trung tâm kỹ thuật đo
lường chất lượng 3: Giám 
sát, đánh giá sản xuất theo 
tiêu chuẩn VietGAP, 

HTX xoài 
Suối Lớn

Trưởng nhóm 01Nhóm sx 

Nhóm sx2 Trưởng nhóm 02

Nhóm sx 
4

Trưởng nhóm 03

Trưởng nhóm 04

B
an giám

 đốc H
T

X

Trưởng nhóm 05Nhóm sx 
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Để thấy rõ những yếu tố ảnh hưởng đến thành công, tính bền vững 
cũng như thất bại trong phát triển chuỗi xoài an toàn tỉnh Đồng Nai, 
chúng tôi tiến hành phân tích SWOT chuỗi xoài Suối Lớn và kết quả được 
thể hiện qua bảng sau:

HTX Xoài Suối Lớn đã có liên kết với với các công ty thu gom tiêu thụ 
sản phẩm. Mô hình tiêu thụ xoài của HTX Suối Lớn là đại diện cho mô 
hình liên kết giữa nông dân với các công ty thu mua để tiến hành xuất 
khẩu nông sản, tuy khối lượng sản phẩm xuất khẩu sang thị trường 
Australia chưa nhiều so với năng suất hiện tại của HTX. HTX đang nâng 
cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, sản xuất theo quy trình VietGAP, 
GlobalGAP, có khu sơ chế riêng biệt, hướng đến xuất khẩu Xoài sang các 

Bảng 3.2. Phân tích SWOT chuỗi xoài Suối Lớn tỉnh Đồng Nai

Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W)
• S1- Giám đốc HTX có kinh nghiệm, 

nhiệt tình.
• S2 - Các thành viên HTX tin tưởng 

và áp dụng theo quy trình VietGAP 
và GlobalGAP

• S3 - Chất lượng sản phẩm đã đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu đi các nước.

• S4 - HTX đã có mã vùng trồng sản 
xuất để xuất khẩu sang Trung Quốc 
và Australia.

• W1 - Chất lượng sản phẩm giữa các thành viên 
còn chưa đồng đều

• W2 - Kỹ thuật sản xuất theo các quy trình 
VietGAP và GlobalGAP của một số thành viên 
còn yếu

• W3 - Thiếu vốn đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng 
(nhà sơ chế, văn phòng làm việc, xưởng sơ chế 
đóng gói)

• W4 - Quảng bá trên các phương tiện thông tin 
đại chúng để tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Cơ hội (O) Thách thức (T)
• O1 - Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng 

thích hợp
• O2 - Mở rộng quy mô sản xuất theo 

tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP
• O3 - Được sự quan tâm, giúp đỡ của 

các sở, ngành trong tỉnh.
• O5 - Thị trường tiêu thụ lớn và giá trị 

cao, như xuất khẩu sang Châu Âu.
• O6 - Đã tiếp cận được thị trường 

Australia.

• T1 - Rủi ro về thời tiết cực đoan, thiên tai, rủi ro 
thị trường.

• T2 - Tìm kiếm thị trường giá bán cao để tăng 
thu nhập cho hộ nông dân

• T3 - Yêu cầu chất lượng sản phẩm xuất khẩu 
sang các nước Châu Âu rất nghiêm ngặt.

• T4 - Nhân rộng mô hình đòi hỏi hộ tham gia có 
trình độ kỹ thuật tốt và tuân thủ sản xuất theo 
quy trình

• T5 – Điều kiện dịch bệnh, dịch Covid 19 đã 
khiến xoài không thể xuất khẩu được sang thị 
trường nước ngoài.

(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài)
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nước châu Âu nhờ sản xuất nông sản chất lượng ATTP và liên kết với các 
công ty thu mua xuất khẩu.

3.1.3.2. Thực hiện các bước xây dựng mô hình thể chế quản 
lý và áp dụng chính sách phát triển bền vững chuỗi 
xoài an toàn tại Hợp tác xã xoài Suối lớn

 ■ Bước 1� Xác định được yêu cầu của thị trường
HTX đã xác định rõ được yêu cầu thị trường về chất lượng sản phẩm 

sau khi HTX được thành lập. Đến năm 2010, HTX đã được cấp giấy chứng 
nhận VietGAP, năm 2011 HTX được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo 
tiêu chuẩn GlobalGAP. Bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm thì quy 
mô dịện tích sản xuất cũng được mở rộng.

Bảng 3.3. Lịch thời vụ xoài tại HTX Xoài Suối Lớn

T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6
Ra hoa Ra quả Thu hoạch

(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài)

HìnH 3.18. Xoài sau thu hoạch tại HTX
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Trung Quốc là thị trường chính của xoài tại HTX Suối Lớn. Các 
thương lái Trung Quốc và Việt Nam mua xoài từ HTX và bán sang thị 
trường Trung Quốc. Trong những năm gần đây, việc xuất khẩu hàng nông 
sản sang thị trường Trung Quốc đã được thắt chặt và có những yêu cầu 
kiểm tra nghiêm ngặt hơn trước. Xây dựng mã vùng trồng là điều kiện cần 
để có thể xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc. HTX Xoài Suối Lớn và xã 
Xuân Hưng đã đi tiên phong tiến hành xây dựng mã vùng trồng để được 
phép xuất khẩu, đây là mã vùng trồng đầu tiên của Việt Nam.

HìnH 3.21. Mã vùng trồng xuất khẩu sang 
Trung Quốc của xã Xuân Hưng

HìnH 3.20. Mã vùng trồng xuất khẩu sang 
Australia của HTX xoài Suối Lớn

HìnH 3.19. Giấy chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP và GlobalGAP



218 ©2020. Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam

Đề tài đã tổ chức tập huấn cho HTX về “Tăng cường năng lực quản lý 
chất lượng nội bộ trong sản xuất và kỹ năng thanh tra giám sát chéo giữa 
các nhóm sản xuất”, với sự tham gia của thành viên và Ban Quản trị HTX. 
Nội dung chương trình tập huấn đã tập trung nâng cao nhận thức cho 
thành viên HTX những kiến thức như sau:

• Các loại tiêu chuẩn chất lượng hiện hành trong sản xuất nông nghiệp;
• Vai trò của các HTX trong sản xuất nông sản an toàn;
• Hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, thanh tra, giám sát chéo trong 

nhóm sản xuất VietGAP.

 ■ Bước 2� Triển khai xây dựng mã vùng sản xuất cho sản phẩm xoài 
Suối Lớn

Theo quy định của Trung Quốc, quả tươi nhập khẩu vào nước này 
bắt buộc phải có thông tin truy xuất nguồn gốc và yêu cầu cơ quan thẩm 
quyền của nước xuất khẩu phải cung cấp thông tin mã số vùng trồng, cơ 
sở đóng gói quả tươi cho cơ quan thẩm quyền Trung Quốc để đảm bảo 
xuất khẩu quả tươi thuận lợi, đáp ứng quy định của nước nhập khẩu, Bộ 
NN&PTNT đã đề nghị UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung 
ương và các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện cấp thông tin vùng trồng 
và cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu.

Xoài sản xuất tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc–Đồng Nai đã được 
cấp mã vùng trồng dưới sự hỗ trợ của Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai và 
Phòng Nông nghiệp huyện Xuân Lộc. Bên cạnh đó, HTX xoài Suối Lớn 
cũng đã xây dựng mã vùng trồng để có thể xuất khẩu xoài sang thị trường 
Australia, việc đánh giá về vùng sản xuất được Trung tâm Kiểm dịch thực 
phẩm sau nhập khẩu 2 thực hiện và Cục BVTV cấp mã vùng trồng. Năm 
2017, HTX xoài Suối Lớn đã được cấp mã vùng trồng để xuất khẩu sang thị 
trường Australia. Đến nay, việc xuất khẩu sang Australia đã được thực hiện 
được trên 2 năm. Do Australia là một thị trường nhiều tiềm năng, giá bán 
xoài xuất khẩu sang đây thường cao hơn so với bán cho thương lái, HTX 
đang hướng đến việc nâng cao hơn nữa sản lượng xuất khẩu.

 ■ Bước 3:  Tổ chức sơ chế, phân loại, đóng gói sau thu hoạch
Sản phẩm xoài được thu gom, đóng gói. Hiện nay, HTX đã xây dựng 

được khu vực tập kết xoài chung để phân loại, đóng gói chuẩn bị xuất bán. 
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HTX đã sử dụng túi bao bọc xoài nên đã hạn chế được việc hư hỏng, trầy 
xước vỏ xoài trong quá trình vận chuyển sau thu hoạch. Tuy nhiên, cơ 
sở hạ tầng và thực hành sau thu hoạch của khu sơ chế đóng gói hiện nay 
chưa hoàn toàn đạt tiêu chuẩn về ATTP, chưa được tổ chức tối ưu để tăng 
năng suất. Dựa trên đề xuất của đề tài về nhu cầu nâng cấp chuỗi giá trị 
của HTX, Bộ NN&PTNT đã hỗ trợ đầu tư dự án của UNIDO trong cải 
thiện công nghệ sau thu hoạch nhằm tăng khả năng cạnh tranh của xoài ở 
Đồng bằng sông Cửu Long. HTX xoài Suối Lớn sẽ áp dụng các công nghệ 
sáng tạo sau thu hoạch như trang bị một bể khử nhựa cây để ngăn trái 
cây bị bỏng do nhựa cây, một máy chải để tiết kiệm nước và làm sạch trái 
cây, một máy phun nước nóng để kiểm soát các bệnh do vi khuẩn sau thu 
hoạch và một máy sấy. Khu vực làm mát gồm một hệ thống khí ép và các 
hệ thống kho lạnh được lắp đặt tại HTX để bảo quản và kéo dài thời hạn 
sử dụng của xoài sau thu hoạch, có thể vận chuyển đến các thị trường xa. 
Mục tiêu là nhờ áp dụng các công nghệ tối ưu trong khâu sau thu hoạch 
HTX sẽ thành công trong việc giảm tổn thất sau thu hoạch từ 27% tổng 
sản lượng xuống dưới 5%.

Hệ thống thiết bị sơ chế, đóng gói xoài hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn 
ATTP được thực hiện trong năm 2019–2020. Hệ thống sơ chế của UNIDO 
sẽ được chứng nhận Thực hành quản lý tốt (GMP).

HìnH 3.22. Xoài được thu gom và đóng gói chuẩn bị bán cho thương lái
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 ■ Bước 4: Ký kết các hợp đồng bán sản phẩm xoài an toàn
Hợp tác xã xoài Suối Lớn hiện bán xoài cho các thương lái Việt Nam, 

Trung Quốc, các công ty chế biến và nhập khẩu từ Australia. Trong những 
năm đầu thực hiện hoạt động kinh doanh, việc ký kết hợp đồng đã được 
thực hiện giữa bên mua và bên bán. Tuy nhiên, qua thời gian làm việc cùng 
với nhau nhiều năm, hiện HTX và bên mua chỉ cần đàm phán qua điện 
thoại, trao đổi thông tin giá cả theo giá bán thị trường. So với bán cho 
thương lái và công ty chế biến thì giá bán sản phẩm xoài sang thị trường 
Australia thường cao hơn.

 ■ Bước 5: Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử
Đề tài đã hỗ trợ HTX xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc QR code 

với dịch vụ tư vấn của HTX Nông nghiệp Số.  Nội dung tác động đối với 
HTX xoài Suối Lớn là xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử 
bằng mã QR code, hỗ trợ 01 năm duy trì phần mềm truy xuất nguồn gốc 
và in 10.000 tem truy xuất/mô hình. Người tiêu dùng có thể dùng các ứng 
dụng trên điện thoại để tra cứu thông tin về nguồn gốc xuất xứ của sản 
phẩm. Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã giúp cho HTX trong 
việc quản lý chất lượng sản phẩm và tăng niềm tin vào sản phẩm.

HìnH 3.23. Mã QR code truy xuất nguồn gốc của xoài tại HTX Xoài Suối Lớn
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 ■ Bước 6: HTX quảng bá sản phẩm an toàn tới người tiêu dùng trong 
nước và quốc tế

Về thị trường tiêu thụ, HTX Xoài Suối Lớn đã liên kết với các công ty 
thu gom, tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu sang những thị trường tiềm năng 
như Australia, Hàn Quốc (chiếm khoảng 10%), phần lớn tại thị trường 
Trung Quốc (70%), còn lại là tiêu thụ nội địa (khoảng 20%).

Mặc dù khối lượng sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường khó tính 
như Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản,… chưa nhiều so với năng suất hiện 
tại nhưng HTX đang thực hiện nhiều bước để nâng cao hơn nữa chất 
lượng sản phẩm, như: sản xuất theo quy trình VietGAP, xây dựng khu 
chế biến riêng biệt và hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm minh 
bạch nguồn gốc xuất xứ. Mô hình HTX đang hướng tới là xuất khẩu xoài 
sang các nước Châu Âu nhờ nông sản đạt chất lượng ATTP và liên kết với 
các công ty thu mua xuất khẩu.

Đối với thị trường Trung Quốc, HTX đã có kế hoạch chuyển đổi nhanh 
sang áp dụng chứng nhận mã vùng sản xuất. Xoài bán trong nước chủ yếu 
bán cho thương lái mua tại vườn, do đó sản phẩm không được gắn logo 
nhãn mác, chất lượng của sản phẩm được ít người tiêu dùng trong nước 

Biểu đồ 3.1. Thị trường tiêu thụ xoài của HTX Suối Lớn, Đồng Nai
(Nguồn: Số liệu điều tra đề tài, 2018)

70%

10%

20%

Xuất khẩu đi Trung Quốc 

Xuất khẩu đi Austraylia và Hàn Quốc 

Tiêu thụ nội địa 
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biết đến. Chính vì vậy, việc tăng cường quảng bá sản phẩm xoài của HTX 
tới người tiêu dùng trong nước là vô cùng cần thiết.

Trong khuôn khổ đề tài, các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực cho 
HTX xoài Suối Lớn bao gồm:

• Hỗ trợ xây dựng 01 phóng sự video do VTC16 thực hiện nhằm giới 
thiệu, quảng bá mô hình quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn xoài 
của HTX xoài Suối lớn, Xuân Lộc, Đồng Nai. Địa chỉ của phóng 
sự là http://fcri.com.vn/chi-dan-dia-ly-cho-xoai-suoi-lon-dong-nai-
ad14101.html

• Giới thiệu sản phẩm xoài an toàn, có truy xuất nguồn gốc tại các cửa 
hàng, siêu thị ở TP HCM và Hà nội.

Với hỗ trợ của đề tài, HTX Xoài Suối Lớn đã đưa sản phẩm xoài đến 
bán tại Phiên chợ xanh Tử Tế tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào các 
ngày cuối tuần thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Thời gian đầu giới thiệu, sản 
phẩm đã được nhiều người tiêu dùng quan tâm và tin dùng với số lượng 
tiêu thụ mỗi tuần khoảng 2 tạ xoài. Trong thời gian tới, HTX sẽ xúc tiến 
thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường thông qua ký kết hợp đồng 
với siêu thị Co-op, Big C, Vinmart tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP 
HCM. Dự kiến năm 2025 thị trường tiêu thụ trong nước tăng 30–40 % so 
với sản lượng xoài của HTX.

Các chính sách đã áp dụng thành công trong mô hình là chính sách 
về HTX, chính sách xây dựng mã vùng sản xuất phục vụ xuất khẩu, chính 
sách chứng nhận VietGAP và GlobalGAP để đảm bảo ATTP cho sản 
phẩm, chính sách hỗ trợ đầu tư KHCN và cơ sở hạ tầng cho sơ chế sau 
thu hoạch.

Một số chính sách đã ban hành nhưng chưa được các địa phương áp 
dụng do thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể  cũng đã được đề tài thử nghiệm, 
như chính sách về truy xuất nguồn gốc áp dụng công nghệ thông tin, 
chính sách về dán nhãn sản phẩm và chính sách hỗ trợ tiếp cận thị trường 
trong nước và xuất khẩu của Nghị định 98/2018/NĐ-CP. Các kết quả của 
mô hình dán nhãn cho các tiêu chuẩn ATTP như VietGAP, kết hợp với 
truy xuất nguồn gốc và tiếp thị thương hiệu nhằm tạo lòng tin cho người 
tiêu  dùng đã làm cho mô hình chuỗi giá trị NSTP an toàn xoài Suối Lớn 
trở nên bền vững.
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3.1.3.3. Kinh nghiệm rút ra từ kết quả xây dựng mô hình thể 
chế quản lý và áp dụng chính sách phát triển bền vững 
chuỗi  xoài an toàn của Hợp tác xã Xoài Suối Lớn

 ■ Quản lý nội bộ tốt về ATTP và chất lượng sản phẩm trong HTX
Hiện tại, HTX xoài Suối Lớn gồm 5 tổ nhóm sản xuất, có nhóm trưởng 

và nhóm phó. Trưởng nhóm có trách nhiệm trong việc tổ chức sản xuất, 
quản lý các thực hành trong sản xuất, đồng thời chia sẻ các thông tin về 
kinh nghiệm và thông tin về thị trường. Trưởng nhóm sẽ chịu trách nhiệm 
quản lý sản xuất của nhóm. Trưởng nhóm kiểm tra nhật ký ghi chép thực 
hành sản xuất của các hộ, kiểm tra thực hành sản xuất, quy định việc ghi 
chép nhật ký sản xuất là yếu tố bắt buộc với tất cả các thành viên tham gia 
HTX. Hiện nay, các thành viên trong HTX đã thực hiện việc bao trái để 
đảm bảo chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Trưởng nhóm tiến hành kiểm 
tra việc bao trái của các hộ.

 ■ Quản lý mã vùng trồng của HTX xoài Suối Lớn của Cục Bảo vệ thực 
vật để phục vụ xuất khẩu xoài sang Australia

HTX xoài Suối Lớn đã được cấp mã vùng trồng của sản phẩm để xuất 
khẩu sang thị trường Australia. Trung tâm Kiểm dịch thực phẩm sau nhập 

Sơ đồ 3.4. Chức năng và vai trò của kiểm tra chất lượng tại HTX xoài Suối Lớn đối với 
vùng sản xuất
(Nguồn: Tổng hợp nghiên cứu của đề tài, 2019)

 
Hợp tác xã Suối Lớn  

(ĐƠN VỊ THỰC HÀNH)  

Trung tâm kiểm dịch thực phẩm 
sau nhập khẩu II 

 (TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN) 

Người tiêu 
dùng  

Bộ Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn 

(TỔ CHỨC THIẾT LẬP) 
Cục bảo vệ thực vật 

(CƠ QUAN CÔNG NHẬN) 

Các quy định phải 
tuân theo 
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khẩu II là đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá các tiêu chuẩn vùng sản xuất 
của HTX xoài Suối Lớn để cấp mã số vùng sản xuất. Hiện nay, Trung tâm 
Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II (KDTV sau NK) là đơn vị được Cục 
Bảo vệ thực vật (BVTV) giao cấp mã số vùng trồng cho các đơn vị có nhu 
cầu đăng ký.

Các yêu cầu của Cục Bảo vệ thực vật để được cấp mã vùng trồng 
cho HTX:

 ■ Thực hiện yêu cầu cấp mã số đối với HTX
HTX xin cấp mã số cho vùng trồng trái cây xuất khẩu phải gửi bộ hồ 

sơ bao gồm những loại giấy tờ sau đây đến cơ quan Kiểm dịch thực vật sau 
nhập khẩu – Cục BVTV: (1) Đơn xin cấp mã số vùng trồng; (2) Thông tin 
về người đại diện của vùng trồng xin cấp mã số, giấy chứng nhận qua lớp 
tập huấn về VietGAP); (3) Giấy chứng nhận VietGAP cho vùng trồng xin 
cấp mã số.

 ■ Thực hiện yêu cầu xác định diện tích và điều kiện canh tác trong  
vùng trồng

- Vùng trồng trái cây xuất khẩu có thể không có chứng nhận VietGAP 
hoặc chứng chỉ tương đương (GlobalGAP….) nhưng việc canh tác trong 
vùng phải tuân theo quy trình VietGAP hoặc các quy trình tương đương.

-  Vùng trồng xin cấp mã số phải là vùng sản xuất tập trung, không có 
nhà dân hoặc chợ, chăn thả gia súc, gia cầm bên trong vùng trồng.

- Vùng trồng xin cấp mã số phải trồng duy nhất 1 loại giống cây ăn quả.
-  Không trồng xen các loại cây trồng cùng họ với cây trồng chính hoặc 

các cây ký chủ của các loài dịch hại là đối tượng KDTV của nước nhập 
khẩu theo kết quả của báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại (PRA).

 ■ Thực hiện yêu cầu về ghi chép nhật ký sản xuất
-  HTX phải có sổ sách để đảm bảo việc ghi chép đầy đủ mọi tác động 

lên cây trồng trong một vụ canh tác (đốn tỉa, chăm sóc, bón phân, phun 
thuốc…).

-  Yêu cầu về sổ sách là rất quan trọng nhằm phục vụ cho công tác giám 
sát, duy trì mã số cũng như truy xuất nguồn gốc khi trái cây có vấn đề ở 
nước nhập khẩu (dư lượng thuốc, dịch hại...).
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 ■ Thực hiện yêu cầu về vệ sinh trên đồng ruộng
- Xung quanh và bên trong vùng trồng phải sạch cỏ dại, không có bao 

bì, chai lọ, túi nylon thuốc BVTV, phân bón, hoặc các loại giấy rác khác.
- Phải có 1 khu vực riêng để tập kết và tiêu hủy bao bì, chai lọ, túi nylon 

thuốc BVTV, phân bón, hoặc các loại giấy rác của cả vùng trồng.

 ■ Thực hiện yêu cầu về phân loại thành phần dịch hại trong vùng  
sản xuất

- Cơ quan kiểm tra sẽ tiến hành điều tra, thu mẫu và giám định thành 
phần dịch hại đang có trên vùng trồng trái cây xuất khẩu.

- Vùng trồng trái cây chỉ được cấp mã khi không có loài dịch hại nào 
là đối tượng kiểm dịch thực vật (KDTV) của nước nhập khẩu theo kết quả 
của báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại (PRA), hoặc HTX phải có biện 
pháp kiểm soát và phòng trừ đảm bảo loài dịch hại đó không xuất hiện 
trên đồng ruộng.

 ■ Thực hiện yêu cầu về sử dụng thuốc BVTV trong vùng trồng  
xuất khẩu

- Vùng trồng trái cây xuất khẩu phải sử dụng 1 bộ thuốc BVTV (thuốc 
trừ bệnh, trừ sâu và thuốc cỏ) đảm bảo không chứa hoạt chất hóa học mà 
nước nhập khẩu cấm sử dụng.

- Bộ thuốc này được sự xác nhận của Chi cục Trồng trọt & BVTV 
địa phương.

HìnH 3.24. Mã vùng trồng của HTX Suối Lớn xuất khẩu sang thị trường Australia
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Vùng địa lý được cấp mã vùng sản xuất của HTX xoài Suối Lớn xuất 
khẩu sang thị trường Australia. Mã vùng sản xuất được cấp bởi Cục Bảo 
vệ thực vật – Bộ NN&PTNT. Mã vùng sản xuất đáp ứng đầy đủ tiêu chí 
kỹ thuật sẽ được Cục BVTV tiến hành cấp mã số vùng trồng (Production 
Unit Code – P.U.C). Sau đó, Cục BVTV sẽ thông báo kết quả và mã số vùng 
trồng của HTX đăng ký và gửi mã số đó sang Cơ quan BVTV Quốc gia của 
nước nhập khẩu. Việc đánh giá vùng trồng sẽ được tiến hành bởi Chi cục 
Trồng trọt và BVTV Đồng Nai.

Sản phẩm xoài tại HXT xoài Suối Lớn được đóng gói xuất khẩu sang 
thị trường Austrailia với mã vùng CD.06.01.01.001.

 ■ Quản lý mã vùng trồng đối với xoài xuất khẩu sang Trung Quốc
HTX xoài Suối Lớn đã xây dựng được mã vùng trồng truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm. Theo quy định của Luật Trồng trọt 31/2018/QH14 ngày 
19/11/2018, mã vùng trồng là mã định danh của một vùng sản phẩm nhằm 
theo dõi kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm soát chất lượng sản phẩm, 

HìnH 3.25. Sản phẩm đóng gói mã vùng
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truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng. Hiện nay, sản phẩm xoài xuất 
khẩu sang thị trường Trung Quốc cần phải có mã vùng trồng. Nếu sản 
phẩm xoài sản xuất không nằm trong vùng trồng đã được đăng ký thì sẽ 
không đủ điều kiện để xuất bán sang Trung Quốc.

Các hộ sản xuất xoài phải ghi chép nhật ký thực hành đồng ruộng. Việc 
sử dụng mã vùng sản xuất để phục vụ việc kiểm tra, giúp hạn chế được 
việc trộn lẫn sản phẩm có chất lượng thấp và sản phẩm chất lượng cao.

Các HTX, hộ sản xuất trong xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh 
Đồng Nai được cấp mã số đăng ký VN-DNOR-0010 để xuất khẩu sang thị 
trường Trung Quốc.

HìnH 3.26. Nhật ký ghi chép đồng ruộng

HìnH 3.27. Mã vùng sản xuất xoài tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
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3.2. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM THỂ 
CHẾ QUẢN LÝ MỚI VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG CHUỖI RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN VÀ 
NHỮNG HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC

3.2.1. Tác động của mô hình thử nghiệm tới phát triển sản xuất, 
doanh thu và thu nhập của người lao động.

Việc áp dụng các chính sách hỗ trợ như thiết kế bao bì nhãn mác, xây dựng 
hệ thống truy xuất nguồn gốc, giới thiệu và quảng bá sản phẩm vào 3 mô 
hình do đề tài thực hiện trong năm 2019 bước đầu đã giúp tăng được giá 
bán 5–10%, quy mô sản xuất và kênh phân phối được mở rộng, đem lại 
nhiều lợi ích cho người nông dân trong các mô hình. Cụ thể như sau:

• HTX rau an toàn Tự Nhiên đã ký kết với siêu thị Big C hợp đồng 
cung cấp cho siêu thị 3 tấn rau các loại mỗi tuần. HTX Tự Nhiên đã 
kết hợp với HTX Thành Công, HTX Thanh Sơn, HTX An Tâm.... 
trên địa bàn tỉnh để tiêu thụ các sản phẩm như: Súp lơ, cải thảo, 
cà rốt, khoai tây, cải bắp... Ngoài ký kết với hệ thống siêu thị, HTX 
đã ký kết được với Công ty Bigstar để đưa rau vào chuỗi nhà hàng 
Phú Cường, mỗi ngày 1–2 tạ rau các loại. Để mở rộng quy mô sản 
xuất, HTX Tự Nhiên đã vận động bà con trong xã thành lập được 3 
tổ HTX, giúp họ đi theo con đường đã thành công của mình, đó là 
HTX Bản Búa với 13 xã viên, HTX Bản Áng 2 với 9 xã viên và HTX 
Bản Áng 3 với 7 xã viên.

• HTX chè Phìn Hồ đã ký kết với 2 cửa hàng tại Hà Nội để tiêu thụ 
sản phẩm: MAMA FRUIT (số 207, Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh 
Xuân, Hà Nội) và cửa hàng Trà Ngon Việt (số 22 Lê Trọng Tấn, 
Thanh Xuân, Hà Nội).

• HTX xoài Suối lớn đã đưa sản phẩm xoài đến bán tại Phiên chợ 
xanh Tử Tế tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào các ngày cuối 
tuần thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Sản phẩm đã được người tiêu 
dùng quan tâm và tin dùng, mỗi tuần tiêu thụ được 2 tạ xoài. Trong 
thời gian tới, HTX sẽ xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng 
thị trường thông qua ký kết hợp đồng với siêu thị Co-op, Big C, 
Vinmart tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM. Dự kiến năm 
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2025 thị trường tiêu thụ trong nước tăng 30–40% so với sản lượng 
xoài của HTX.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2019, đề tài dự kiến tác 
động đến sản xuất tại 03 mô hình sau thử nghiệm như sau:

Bảng 3.4. Diện tích sản xuất trước và sau khi triển khai 3 mô hình

Mô hình
Tổng Diện 
tích SX năm 
2016 (ha)

Tổng Diện 
tích SX năm 
2019 (ha)

Diện tích 
SX năm 
2020 (ha)

Nhận xét

Mô hình chuỗi 
giá trị NSTP 
rau an toàn Tự 
Nhiên, Mộc 
Châu, Sơn La

50 80 100 Thị trường tiêu thụ tại Hà 
Nội được mở rộng, dự kiến 
năm 2020 sẽ tăng khoảng 
20% quy mô sản xuất.

Mô hình chuỗi 
giá trị NSTP an 
toàn chè hữu cơ 
Phìn Hồ,  
Hà Giang

161 102 110 Từ năm 2016 đến 2019, do 
việc kiểm soát chất lượng 
khó khăn nên HTX đã thu 
nhỏ diện tích. Năm 2020 mở 
rộng thị trường trong nước 
và xuất khẩu, dự kiến quy 
mô tăng lên khoảng 10%.

Mô hình chuỗi 
giá trị NSTP an 
toàn xoài Suối 
Lớn, Xuân Lộc, 
Đồng Nai

150 150 150 Ổn định quy mô sản xuất, 
tập trung vào cải thiện chất 
lượng sản phẩm, nâng cao 
khâu chế biến sau thu hoạch 
làm tăng giá trị sản phẩm và 
hạn chế sự phụ thuộc vào thị 
trường Trung Quốc

(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài, 2019)

Bảng 3.5. Tổng doanh thu (triệu đồng) trước và sau khi triển khai  3 mô hình HTX

Mô hình
Tổng 
doanh thu 
năm 2016

Tổng 
doanh thu 
năm 2019

Dự kiến tổng 
doanh thu 
năm 2020

Nhận xét

Mô hình chuỗi 
giá trị NSTPrau 
an toàn Tự 
Nhiên, Mộc 
Châu, Sơn La

6.000 5.400 5.000 Mặc dù năm 2020 quy mô tăng 
nhưng dự kiến doanh thu giảm 
do thiên tai cuối năm 2019 và 
đầu năm 2020 mưa đá.

(Xem tiếp trang 230)
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Bảng 3.6. Thu nhập của các hộ (triệu đồng) trước và sau khi triển khai 3 mô hình

Mô hình
Thu nhập của 
hộ tham gia 
vào HTX năm 
2016

Thu nhập của 
hộ tham gia 
vào HTX năm 
2019

Dự kiến Thu 
nhập của hộ 
tham gia vào 
HTX năm 2020

Nhận xét

Mô hình rau an 
toàn Tự Nhiên, 
Mộc Châu, Sơn La

50-60  
triệu/1.000m2

50-70  
triệu/1.000m2

50-60  
triệu/1.000m2

Năm 2020: Do tác 
động của Covid 19 
và mưa nhiều làm 
năng suất giảm.

Mô hình chè hữu cơ 
Phìn Hồ, Hà Giang

35 triệu 50 triệu 60-65 triệu

Mô hình HTX Xoài 
Suối Lớn, Xuân 
Lộc, Đồng Nai

60 
triệu/ha

100  
triệu /ha

80-100  
triệu/ha

Do tác động của 
Covid 19 và thiên 
nhiên mưa nhiều 
làm năng suất và 
giá bán giảm xuống

(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài, 2019)

Bảng 3.5. Tổng doanh thu (triệu đồng) trước và sau khi triển khai  3 mô hình HTX

Mô hình
Tổng 
doanh thu 
năm 2016

Tổng 
doanh thu 
năm 2019

Dự kiến tổng 
doanh thu 
năm 2020

Nhận xét

Mô hình chuỗi 
giá trị NSTP an 
toàn chè hữu 
cơ Phìn Hồ, Hà 
Giang

1.030 710 750 Năm 2016 –2019, do việc kiểm 
soát chất lượng khó khăn nên 
HTX đã thu nhỏ diện tích, dẫn 
đến doanh thu sụt giảm. Tuy 
nhiên, sau tác động của chính 
sách hỗ trợ về quảng bá, truy 
xuất nguồn gốc năm 2020, 
thị trường tiêu thụ mở rộng 
dẫn đến quy mô tăng, đem lại 
nguồn thu cho HTX.

Mô hình chuỗi 
giá trị NSTP an 
toàn xoài Suối 
Lớn, Xuân Lộc, 
Đồng Nai

29.000 20.000 20.000 Năm 2016–2019, doanh thu 
giảm do thị trường tiêu thụ 
không ổn định, giá cả biến 
động, thiên tai mất mùa. Tuy 
nhiên, năm 2020 dự kiến 
HTX tăng giá trị sản phẩm để 
tăng doanh thu nhưng do ảnh 
hưởng của dịch bệnh Covid- 
19 và thiên tai nên việc xuất 
khẩu xoài sang Trung Quốc 
gặp khó khăn, gây thiệt hại lớn 
cho HTX.

(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài, 2019)
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Dự kiến trong tương lai xa, sau khi có bao bì nhãn mác, truy xuất 
nguồn gốc, chất lượng sản phẩm được nâng lên thì các sản phẩm rau, quả, 
chè trong các mô hình có thể xuất khẩu sang nước ngoài, đặc biệt các thị 
trường khó tính nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị 
sản phẩm từ đó giúp tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, do đặc thù 
của sản xuất nông nghiệp phụ thuộc rất lớn vào thiên tai, dịch bệnh nên 
bên cạnh chính sách về xây dựng chuỗi, Nhà nước cần có thêm những 
chính sách hỗ trợ HTX trong giai đoạn gặp thiên tai, dịch bệnh để mô 
hình chuỗi giá trị nông sản phát triển bền vững.

Trên cơ sở áp dụng một số giải pháp như liên kết tổ chức nông dân với 
doanh nghiệp tiêu thụ, thực hiện kiểm soát chất lượng nội bộ, tập huấn kỹ 
năng quản lý chất lượng nội bộ và kỹ năng thanh tra giám sát chéo giữa 
các nhóm, cải thiện hệ thống tem, nhãn mác, thực hiện truy xuất nguồn 
gốc, quảng bá sản phẩm: xây dựng phóng sự, tổ chức thử nếm, tham quan 
cho người tiêu dùng, đăng bài quảng bá sản phẩm trên báo... đã giúp tạo 
lòng tin của người tiêu dùng. Đây là cơ sở quan trọng để mở rộng quy mô 
mô hình đối với các HTX rau an toàn Tự Nhiên, HTX chế biến chè Phìn 
Hồ, HTX xoài Suối Lớn nói riêng và các HTX sản xuất, kinh doanh rau, 
quả, chè nói chung.

3.2.2. Những hạn chế trong xây dựng mô hình

 ■ Các HTX còn hạn chế về năng lực tiếp cận thị trường cao cấp
Do thời gian phát triển cũng như chịu tác động thử nghiệm của đề tài 

còn tương đối ngắn, các HTX rau, quả, chè nói trên còn có một số hạn chế 
về tăng cường năng lực. Vì vậy, để nhân rộng các mô hình cần chú ý đến 
vấn đề thời gian, ngay cả khi học tập kinh nghiệm của mô hình chuỗi tốt, 
có thể rút ngắn thời gian. Thời gian tới, các năng lực cần chú ý tăng cường 
cho HTX là:

i. Tiếp tục được tăng cường đa dạng các đối tác thị trường để tìm đầu 
ra có giá trị hơn cho sản phẩm.

ii. Tăng cường năng lực về cơ sở hạ tầng cho sản xuất; tăng cường năng 
lực giám sát quản lý chất lượng và năng lực kinh doanh cho HTX và 
các tổ hợp tác.
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iii. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu và sử dụng hệ thống 
bao bì nhãn mác giúp cung cấp đầy đủ thông tin và tạo lòng tin với 
người tiêu dùng.

iv. Các HTX nói chung còn yếu về công nghệ sơ chế, chế biến sau thu 
hoạch hiện đại để tiếp cận được các thị trường chất lượng cao, có 
tiêu chuẩn ATTP cao, cần được đầu tư cao để có thể mang lại giá trị 
gia tăng cao hơn cho thành viên.  Tuy vậy, các HTX đều có khó khăn 
trong việc tiếp cận tín dụng và tiếp cận dây chuyền công nghệ sau 
thu hoạch đồng bộ.

v. Các mô hình trên đều có các dự án hỗ trợ, nhất là trong giai đoạn 
đầu, do đó Nhà nước cần có chương trình, chính sách hỗ trợ đầu tư 
công nghệ sau thu hoạch cho các chuỗi NSTP an toàn thông qua các 
kênh trong nước hay ODA.

 ■ Vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp và các tác nhân khác trong việc 
triển khai mô hình chưa được phát huy

Khi nhân rộng các mô hình chuỗi giá trị NSTP an toàn với mục tiêu 
bao trùm, tạo điều kiện cho các hộ nông dân nhỏ tham gia chuỗi thì nhất 
thiết phải có vai trò hỗ trợ của Nhà nước trong giai đoạn đầu về tăng 
cường năng lực.  Khi có sự trợ giúp của Nhà nước, cán bộ nông nghiệp 
địa phương và cán bộ khoa học thì hoạt động của người dân mới dễ mang 
lại thành công. Hoạt động mang lại hiệu quả sẽ có tính thuyết phục cao 
và nông dân sẽ tự nguyện hoặc mong muốn tham gia mà không cần vận 
động. Hiệu quả của mô hình khuyến khích họ hăng hái tham gia các hoạt 
động tập huấn, học tập và chia sẻ kinh nghiệm. Đội ngũ cán bộ tư vấn về 
mô hình có thể được các viện, trường cung cấp để đào tạo cho cán bộ địa 
phương về phát triển mô hình chuỗi NSTP an toàn.
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Chương 4. 
GIẢI PHÁP PHỔ BIẾN MÔ HÌNH VÀ HOÀN THIỆN THỂ 
CHẾ QUẢN LÝ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
CHUỖI NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN TOÀN

4.1. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHỔ BIẾN XÂY DỰNG CÁC 
MÔ HÌNH THỂ CHẾ QUẢN LÝ CHUỖI NÔNG SẢN 
THỰC PHẨM AN TOÀN

4.1.1. Đề xuất phổ biến các bước xây dựng mô hình
Kết quả xây dựng mô hình chuỗi NSTP an toàn, mà thực chất là chuỗi 
giá trị NSTP an toàn đã khẳng định có 6 bước chính. Các bước có thể 
thực hiện theo tuần tự, hoặc tiến hành song song để rút ngắn thời gian, 
tùy điều kiện từng nơi.

Bước 1: Xác định rõ yêu cầu của khách hàng mục tiêu.
Là bước đầu tiên nhưng rất cần thiết và quan trọng, trong đó thông 

qua HTX, người sản xuất và các tác nhân trong chuỗi phải nắm rõ các yêu 
cầu đặt hàng về chất lượng và ATTP của người mua. 

Các khách hàng sẽ có những yêu cầu khác nhau về ATTP và tiêu 
chuẩn chất lượng sản phẩm cũng như phương thức chứng nhận. Ví dụ, 
đối với thị trường Nhật Bản, người sản xuất cần có hệ thống chứng 
nhận JAS, nhưng đối với thị trường Việt Nam có thể chỉ cần chứng 
nhận VietGAP, Hữu cơ… 

HTX cần phải chủ động thực hiện bước này, với sự hỗ trợ của 
doanh nghiệp và của Nhà nước về thông tin thị trường, về tiêu chuẩn 
chất lượng.
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Bước 2: Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động sản xuất đáp ứng yêu 
cầu của khách hàng mục tiêu.

Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, sau khi xác định rõ yêu cầu về 
ATTP của thị trường mục tiêu, cơ sở sản xuất như HTX, DN cần xây dựng 
hệ thống quản lý thực hành sản xuất đáp ứng được tiêu chuẩn của người 
mua. Ví dụ, nếu cơ sở sản xuất muốn xuất khẩu đi Nhật Bản cần xây dựng 
hệ thống sản xuất có chứng nhận JAS bằng cách đăng ký chứng nhận với 
các tổ chức chứng nhận. 

Đây là vấn đề mới, cần nhiều kiến thức và kỹ năng, vì vậy việc hỗ trợ 
của Nhà nước thông qua các dự án, đào tạo kỹ năng, cung cấp thông tin là 
hết sức quan trọng. Các doanh nghiệp ký hợp đồng trong chuỗi cũng cần 
xem việc đào tạo cho HTX là một khoản đầu tư cho quản lý chất lượng và 
ATTP theo chuỗi.

Bước 3: Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động sau thu hoạch đáp ứng 
yêu cầu của khách hàng mục tiêu.

Song song với khâu sản xuất, các cơ sở thu mua, chế biến và phân phối, 
kinh doanh cần phải đăng ký đủ điều kiện ATTP với cơ quan quản lý nhà 
nước (Chi cục QLCLNLTS các tỉnh/thành phố) như GMP, HACCP hay để 
đạt chứng nhận quốc tế như ISO 22000:2018. Cơ sở chế biến, kinh doanh 
có thể đăng ký chứng nhận với các tổ chức chứng nhận. Các cơ sở doanh 
nghiệp, HTX làm công tác sơ chế, chế biến cần chủ động áp dụng theo yêu 
cầu của thị trường. 

Bước này cần sự hỗ trợ của Nhà nước, vì để xây dựng được hệ thống 
quản lý chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường cao cấp thì DN hay 
HTX cần được đầu tư nâng cấp về cơ sở hạ tầng; có thiết bị sơ chế, chế biến 
đồng bộ, đòi hỏi vốn đầu tư khá lớn, nhiều khi phải nhập khẩu công nghệ, 
trong khi tiếp cận tín dụng hạn chế.

Bước 4: Ký kết các hợp đồng mua–bán (tiêu thụ) sản phẩm của chuỗi 
theo đúng yêu cầu của khách hàng mục tiêu.

Hợp đồng được ký giữa cơ sở sản xuất và cơ sở chế biến, kinh doanh để 
đảm bảo việc quản lý sản phẩm đảm bảo về chất lượng và ATTP theo yêu 
cầu của khách hàng cần được dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng 
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như VietGAP, JGAP, Hữu cơ… Đây là công việc do HTX và doanh nghiệp 
chủ động đàm phán. Nhà nước có thể cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn về 
quản lý chất lượng, đàm phán hợp đồng, xây dựng kế hoạch sản xuất cho 
HTX và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bước 5: Xây dựng thương hiệu và hệ thống thông tin truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm của chuỗi.

Thương hiệu cho HTX có thể lựa chọn các nhãn hiệu cộng đồng như 
Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu chứng nhận hay Nhãn hiệu tập thể. Đối với 
doanh nghiệp thì lựa chọn Nhãn hiệu hàng hóa đăng ký với Cục Sở hữu 
trí tuệ. Các HTX cũng có thể lựa chọn đăng ký sản phẩm “Mỗi xã một sản 
phẩm” (OCOP) với các Sở NN&PTNT địa phương. Hệ thống truy xuất 
cần áp dụng phương thức điện tử phù hợp với tiêu chuẩn GS1, sử dụng 
mã QR lưu trữ thông tin trên website hay blockchain. Các HTX và DN chủ 
động xây dựng. Nhà nước có thể hỗ trợ về kinh phí đầu tư hệ thống và đào 
tạo tư vấn về quản lý.

Bước 6: Tiếp thị và quảng bá sản phẩm an toàn của chuỗi giá trị.
HTX sản xuất cần có năng lực và chủ động quảng bá sản phẩm an toàn 

của mình tới các doanh nghiệp phân phối bán lẻ, đến người tiêu dùng để 
xây dựng lòng tin thông qua cách trực tiếp hay qua website. Đặc biệt với 
các chuỗi giá trị ngắn ở ven đô hoạt động này rất cần thiết. Các HTX chủ 
động xây dựng kế hoạch; Nhà nước cần cung cấp dịch vụ đào tạo tư vấn về 
kiến thức và hỗ trợ ban đầu để các HTX có thể làm quen với tiếp thị NSTP 
chuyên nghiệp.

Tóm lại, về chính sách Nhà nước hỗ trợ cho mỗi bước là rất cần 
thiết, trước hết là các dịch vụ đào tạo tư vấn miễn phí giai đoạn đầu 
để tăng cường năng lực cho HTX và DN nhỏ. Về khung chính sách, 
Nghị định 98/2018/NĐ-CP đã bao gồm quy định hỗ trợ cho các khâu 
nói trên. Tuy nhiên, các địa phương còn rất lúng túng về phương thức 
hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, do đó triển khai rất chậm. Trong thời gian 
tới, cần có các văn bản hướng dẫn cụ thể thực hiện Nghị định 98/2018/
NĐ-CP và truyền thông mạnh mẽ để các HTX và doanh nghiệp nhỏ 
biết và chủ động tiếp cận chính sách hỗ trợ.
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4.1.2. Đề xuất phổ biến kinh nghiệm xây dựng mô hình thể chế 
quản lý chuỗi rau an toàn

4.1.2.1. Khả năng phổ biến rộng kinh nghiệm
Ngành sản xuất rau của Việt Nam trong những năm gần đây phát triển 
khá nhanh. Năm 2019, kế hoạch sản xuất rau cả nước khoảng 970 nghìn 
hecta, tăng 8,4 nghìn hecta so với năm 2018, năng suất ước đạt 195 tạ/
ha, tăng khoảng 17,2 tạ/ha; sản lượng 18,92 triệu tấn, tăng 1,83 triệu tấn 
(10,7%). Sản xuất rau hàng hóa có tính chuyên canh và tập trung ở một số 
tỉnh chính. Các tỉnh có diện tích và năng suất trồng rau lớn là: Tiền Giang 
51,5 nghìn hecta, năng suất 202,4 tạ/ha; An Giang 33,3 nghìn hecta, năng 
suất 218,6 tạ/ha... Những tỉnh, thành có năng suất đạt cao là Lâm Đồng 
331,5 tạ/ha, TP. Hồ Chí Minh 315,6 tạ/ha, Hải Dương 231 tạ/ha, Thái Bình 
223,2 tạ/ha, Hưng Yên 234,8 tạ/ha hay Sơn La, Thành phố Hà Nội.

Trong thời gian tới, chiến lược của ngành rau trước hết tập trung vào 
phục vụ thị trường trong nước, đặc biệt tại các đô thị lớn, một phần rau 
công nghệ cao, hữu cơ có thể xuất khẩu. ATTP hiện là vấn đề rất nan giải 
trong sản xuất rau hiện nay: quy trình sản xuất RAT, tiêu chuẩn VietGAP đã 
được ban hành song việc tổ chức sản xuất, kiểm tra giám sát thực hiện còn 
kém, kết hợp với việc trình độ nhận thức về ATTP và tính tự giác chưa cao 
của người sản xuất đã tạo ra các sản phẩm không an toàn, giảm sức cạnh 
tranh của nông sản. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ rất thiếu ổn định, kể 
cả thị trường trong và ngoài nước do sản xuất của chúng ta chưa chủ động 
về số lượng, chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị 
trường; tính dễ bị hư hỏng, chịu ảnh hưởng của thời tiết và biến đổi khí hậu. 
Hơn nữa, khả năng kiểm tra, giám sát và thanh tra về ATTP còn khá mỏng 
so với tính đa dạng của sản xuất rau. Chính vì vậy, việc nhân rộng mô hình 
chuỗi giá trị NSTP rau an toàn nhằm giảm rủi ro cho ngành sản xuất rau, 
thúc đẩy việc tự nguyện áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng ATTP, cải thiện 
thu nhập của người sản xuất nhỏ là hết sức cấp thiết.

Có thể nói, mô hình tổng quát chuỗi giá trị NSTP an toàn cho ngành 
rau là phù hợp với các chuỗi giá trị ngắn cung ứng cho thị trường cao 
cấp trong nước tại các đô thị lớn, bao gồm HTX hay THT của các hộ sản 
xuất liên kết với doanh nghiệp (siêu thị, của hàng tiện ích, bếp ăn tập thể) 
Nông dân sản xuất tham gia HTX (hay THT) và thông qua HTX liên kết 
với doanh nghiệp, sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp.
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Sơ đồ 4.1. Mô hình quản lý chuỗi giá trị rau an toàn của HTX rau an toàn Tự Nhiên
(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài, 2019)
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Thị trường rau an toàn mới được chứng nhận khoảng dưới 20% qua 
các kênh chất lượng cao như siêu thị, của hàng tiện ích, còn lại vấn đề rau 
an toàn chưa được giải quyết. Đề tài đề xuất nhân rộng mô hình chuỗi 
NSTP an toàn cho cả các kênh phân phối cao cấp, qua siêu thị và các chợ 
đầu mối. Hệ thống chợ đầu mối và bán lẻ truyền thống cần được hiện đại 
hóa theo đề án của Chính phủ về trung tâm phân phối nông sản, qua đó 
sẽ tại ra cầu về sản phẩm có chứng nhận VietGAP hay sản phẩm an toàn, 
có mã vùng sản xuất. Trên cơ sở đó tạo ra thị trường cho các chuỗi NSTP 
rau an toàn phát triển rộng.

Mô hình chuỗi giá trị NSTP rau an toàn được đề xuất chi tiết tại Sơ đồ 
4.1, trang 237.

4.1.2.2. Các giải pháp phổ biến kinh nghiệm xây dựng mô 
hình chuỗi nông sản thực phẩm rau an toàn

(i) Cần lựa chọn đúng các tổ chức là tác nhân tham gia chuỗi giá trị. 
Trước hết, các tổ chức đó cần phải thống nhất được tinh thần chia sẻ lợi 
ích hợp lý giữa các tác nhân tham gia chuỗi giá trị NSTP an toàn, được 
tổ chức tốt trong công tác quản lý cũng như vận hành hoạt động của mô 
hình. Riêng đối với sản xuất cần có HTX đủ năng lực để giám sát được 
thực hành sản xuất của các hộ nông dân thành viên, đặc biệt là trong quản 
lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Cần có các ban giám sát 
nội bộ của HTX để tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hành canh tác, 
ghi chép sổ sách của hộ nông dân, nhằm đảm bảo việc sử dụng phân bón, 
thuốc BVTV đúng theo quy trình canh tác.

(ii) Thống nhất và thực hiện đúng các thỏa thuận hợp tác giữa các tổ 
chức tham gia, làm cơ sở cho việc liên kết lâu dài và ổn định. Việc lập kế 
hoạch sản xuất kinh doanh cần có sự tham gia của người sản xuất, tổ 
chức nông dân và đơn vị phân phối nhằm ổn định khối lượng và giá bán. 
Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin và cùng nhau điều chỉnh các thay 
đổi cần thiết trên tinh thần hợp tác cùng có lợi.

(iii) Đối với các chủ thể/tác nhân của chuỗi giá trị NSTP an toàn: 
Khuyến khích áp dụng các hệ thống chứng nhận chất lượng và ATTP tự 
nguyện trong chuỗi giá trị:



239Chương 4. GIẢI PHÁP PHỔ BIẾN MÔ HÌNH

• Các doanh nghiệp phân phối (siêu thị, doanh nghiệp và chợ đầu 
mối) cần có yêu cầu 100% sản phẩm rau được chứng nhận tiêu 
chuẩn VietGAP hay an toàn. Tiêu chuẩn cần được thể hiện rõ trong 
hợp đồng và yêu cầu các cơ sở HTX, DN nhỏ dán nhãn tiêu chuẩn 
VietGAP để người tiêu dùng biết đến.

• Địa phương cần triển khai nhân rộng các mô hình áp dụng thực 
hành sản xuất tốt trong sản xuất được người mua chấp nhận như 
VietGAP, Hữu cơ, GlobalGAP trong các mô hình chuỗi giá trị NSTP 
an toàn, nhằm thúc đẩy người tiêu dùng nhận biết và mua sản phẩm 
an toàn có dán nhãn để tạo động cơ kinh tế cho sản phẩm an toàn 
bền vững hơn sau khi kết thúc hỗ trợ của Nhà nước trong chứng 
nhận lần đầu.

• Nhà nước thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng tự nguyện như 
chứng nhận Hữu cơ PGS hay chứng nhận bởi bên thứ ba thông qua 
hỗ trợ thành lập các tổ chức chứng nhận bên thứ ba và các tổ chức 
chứng nhận PGS. Bên cạnh đó, Nhà nước huy động các nguồn lực xã 
hội để đào tạo tư vấn cho các mô hình chuỗi giá trị hữu cơ, sinh thái.

• Nhà nước nhân rộng các mô hình cung cấp mã vùng sản xuất để 
đảm bảo việc sản xuất tại các vùng sản xuất an toàn gắn với việc áp 
dụng các biện pháp truy xuất nguồn gốc xuất xứ theo phương thức 
điện tử cho tất cả các chuỗi NSTP rau an toàn được tiêu thụ trên thị 
trường trong nước và xuất khẩu.

• Đối với các HTX, cơ chế quản lý chất lượng và ATTP nội bộ là tiêu 
chí sống còn đối với uy tín của sản phẩm an toàn. Các HTX chủ động 
xây dựng kế hoạch và chủ động yêu cầu hỗ trợ của Sở NN&PTNT, 
cơ quan Khuyến nông địa phương hỗ trợ về đào tạo và đầu tư trong 
khuôn khổ Nghị định 98/2018.

• Khuyến khích các tổ chức DN, HTX, cá nhân tham gia đầu tư, liên 
doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ sơ chế, chế biến thực phẩm 
an toàn, áp dụng các hệ thống ATTP cho sơ chế, chế biến như GMP, 
HACCP, ISO22000, cung cấp cho thị trường và người tiêu dùng. 
Nghị định 98 cần có hướng dẫn chi tiết về vấn đề này.
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4.1.3. Đề xuất phổ biến kinh nghiệm xây dựng mô hình quản lý 
chuỗi nông sản thực phẩm an toàn trong ngành hàng chè

4.1.3.1. Khả năng phổ biến kinh nghiệm xây dựng mô hình
Những năm qua, sản xuất chè cả nước không chỉ tăng cả về diện tích, năng 
suất, sản lượng mà còn có chuyển biến tích cực về giống, kỹ thuật canh 
tác và tổ chức sản xuất. Việt Nam có trên 133.000 ha chè (Bộ NN&PTNT, 
2012), tập trung chủ yếu ở miền núi trung du phía Bắc với 79% diện tích 
và 74% sản lượng chè. Năm 2019, tổng sản lượng chè xuất khẩu của Việt 
Nam đạt 137,102 nghìn tấn (Báo cáo của Tổng cục Hải quan, 2020), giúp 
Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 7 về sản lượng chè toàn cầu, đứng 
thứ 5 thế giới về xuất khẩu chè. Một số sản phẩm chè đang được xuất khẩu 
chính hiện nay là chè xanh, chè đen và chè đã chế biến thô, tuy nhiên tỷ 
lệ chè xanh còn rất khiêm tốn trong tổng sản lượng chè xuất khẩu của cả 
nước. Mặc dù nhu cầu chè tại các thị trường xuất khẩu luôn có xu hướng 
tăng song giá bán chè của Việt Nam còn khá thấp, làm cho kim ngạch xuất 
khẩu của ngành chè còn rất hạn chế so với tiềm năng sẵn có.

Một trong những yếu tố về chất lượng làm mất ATTP là tồn dư thuốc 
BVTV trong nguyên liệu. Để khắc phục vấn đề này, Nhà nước đã ban hành 
tiêu chuẩn VietGAP cho chè từ 2009 và đến 2017 trở thành tiêu chuẩn 
quốc gia. Tuy nhiên, việc áp dụng VietGAP còn chậm, dưới 1% của tổng 
diện tích do thiếu thị trường rõ ràng cho sản phẩm chè nguyên liệu được 
chứng nhận, hơn nữa rất ít sản phẩm chè có dán nhãn VietGAP do vậy 
người tiêu dùng không biết đến sản phẩm an toàn. Trái lại, một số sản 
phẩm chè xanh, chè đen được chứng nhận hữu cơ và dán nhãn hữu cơ lại 
rất được thị trường ưa chuộng. Gần đây một số doanh nghiệp, HTX đã 
đầu tư sản xuất chế biến chè cao cấp theo chuỗi như chè Ô long, chè Hữu 
cơ, mang lại giá trị cao và tính bền vững cho chuỗi giá trị chè. Trong thời 
gian tới, ngành chè cần đã dạng hóa thị trường cả trong nước và xuất khẩu 
với các sản phẩm cuối cùng đảm bảo ATTP có chứng nhận hữu cơ hay 
VietGAP. Chiến lược này sẽ cho phép khai thác được tên tuổi của các vùng 
nguyên liệu chè nổi tiếng như Tân Cương, Suối Giàng, Hà Giang, Mộc 
Châu… Bài học kinh nghiệm cho thấy vùng nguyên liệu có chất lượng tốt 
chưa đủ mà cần phải kết hợp với nguyên liệu đảm bảo ATTP, công nghệ 
chế biến hiện đại, có chứng nhận các tiêu chuẩn chất lượng GAP hay Hữu 
cơ. Đây chính là các yếu tố để hình thành nên chuỗi NSTP an toàn chè  
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Sơ đồ 4.2. Mô hình thể chế quản lý chuỗi giá trị chè hữu cơ an toàn của HTX chế biến chè Phìn Hồ
(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài, 2019)



242 ©2020. Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam

hữu cơ. Chính vì vậy, việc phổ biến kinh nghiệm để nhân rộng mô hình 
quản lý chuỗi NSTP an toàn trong ngành chè là hết sức cấp thiết.

Mô hình tổng quát chuỗi giá trị NSTP an toàn cho ngành chè phù hợp 
với các chuỗi giá trị cao cấp trong nước tại các đô thị lớn, bao gồm HTX 
hay THT của các hộ sản xuất liên kết với doanh nghiệp (siêu thị, cửa hàng 
tiện ích). Nông dân sản xuất tham gia HTX (hay THT) và thông qua HTX 
liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu, sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng 
của thị trường quốc tế.

Mô hình chuỗi giá trị NSTP chè an toàn được đề xuất chi tiết tại Sơ đồ 
4.2, trang 241.

4.1.3.2. Giải pháp phổ biến kinh nghiệm xây dựng mô hình
• Các địa phương đẩy mạnh hình thành và phát triển các liên kết sản 

xuất theo chuỗi giá trị an toàn trên địa bàn tỉnh: Tăng cường liên kết 
giữa các hộ nông dân, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác để mở rộng quy 
mô sản xuất và hình thành các chuỗi khép kín từ sản xuất đến chế biến, 
tiêu thụ nông sản áp dụng công nghệ tiên tiến và sản xuất hàng hóa lớn.

• Các địa phương có kế hoạch xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, 
đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái. Tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ trong HTX và tổ chức tập 
huấn, hướng dẫn người nông dân các biện pháp kỹ thuật về sản xuất 
theo chuỗi giá trị, theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Hữu cơ có 
dán nhãn trên sản phẩm cuối cùng ở thị trường trong nước…

• Nhà nước tiếp tục duy trì đào tạo, tập huấn cho nông dân về quy trình 
sản xuất, sử dụng thuốc BVTV khi tham gia sản xuất nông sản; có 
hỗ trợ ban đầu về điều kiện cơ sở hạ tầng vốn sản xuất nhằm hỗ trợ 
nâng cao chất lượng sản xuất, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

• Các địa phương ban hành, triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến 
khích, tạo điều kiện thuận lợi trong việc liên kết sản xuất theo chuỗi 
giá trị trong khuôn khổ Nghị định 98/2018.

• Các địa phương đẩy mạnh việc phân tích rủi ro thông qua tăng 
cường mật độ lấy mẫu kiểm tra, giám sát, khuyến khích tiêu thụ sản 
phẩm an toàn, hạn chế tiêu thụ các sản phẩm không an toàn,
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• HTX, doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư nông 
nghiệp, không sử dụng các thuốc BVTV không có trong danh mục, 
hay phân bón chất lượng kém, áp dụng GAP và thực hiện dán nhãn 
GAP trên sản phẩm cuối cùng, áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử.

• Về thị trường: Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho HTX, công ty, 
doanh nghiệp tham gia khảo sát thị trường, tham gia các hội chợ 
nông sản an toàn, tham gia các tuần lễ nhận diện sản phẩm OCOP 
do các tỉnh, thành phố tổ chức để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đẩy 
mạnh tiêu thụ nông sản an toàn. Trao đổi thông tin thị trường, nâng 
cao nhận thức của người tiêu dùng về tầm quan trọng của sản phẩm 
an toàn đến sức khỏe cộng đồng và thế hệ tương lai.

• Nhà nước cần thúc đẩy các doanh nghiệp chứng nhận hữu cơ trong 
nước, để giảm chi phí chứng nhận thông qua thúc đẩy thành lập hệ 
thống tổ chức chứng nhận hữu cơ trong nước đạt chuẩn quốc tế.

4.1.4. Đề xuất phổ biến kinh nghiệm xây dựng mô hình quản 
lý chuỗi nông sản thực phẩm an toàn trong ngành hàng 
cây ăn quả

4.1.4.1. Khả năng phổ biến kinh nghiệm xây dựng mô hình
Trong định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Bộ NN&PTNT, trái 
cây được coi là một trong 9 ngành hàng chủ lực. Ngành hàng trái cây là 
một trong 3 thế mạnh của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cũng là 
xu hướng chuyển đổi diện tích sản xuất của khu vực này. Theo thống kê 
của Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), giai đoạn từ 2015 đến tháng 8/2019, 
diện tích cây ăn trái của khu vực phía Nam đạt khoảng 600.000 ha; tổng 
sản lượng 6,6 triệu tấn, chiếm 67% sản lượng trái cây của cả nước. Hiện 
có 14 loại cây ăn trái có diện tích trồng hơn 10.000 ha như: xoài, chuối, 
thanh long, sầu riêng, cam, bưởi, nhãn, dứa, chôm chôm, mít, bơ, mãng 
cầu… Riêng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích sản xuất cây ăn 
trái đạt 350.000 ha. Theo kế hoạch, diện tích cây ăn trái của khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long đến năm 2030 sẽ tăng thêm 330.000 ha, đạt 680.000 
ha. Về thị trường, trong 10 năm qua (2008–2018), giá trị xuất khẩu rau quả 
tăng nhanh, với tốc độ tăng trưởng bình quân năm 25,8%. Đến năm 2018, 
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kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 3,8 tỷ USD, tăng trên 47% so năm 2017, 
trong đó các sản phẩm từ quả chiếm trên 80% tổng giá trị.

Để có thể phát triển diện tích sản xuất cây ăn quả tập trung, Cục Trồng 
trọt cũng đã có kế hoạch phối hợp với ngành nông nghiệp các địa phương, 
Trung tâm khuyến nông các tỉnh thúc đẩy cải tạo các vườn tạp trái cây, 
dừa, đa dạng hóa hệ thống canh tác cây ăn trái, kết hợp trồng xen các loại 
cây ăn trái khác dưới tán như xoài xen xây cảnh, dừa xen ca cao… Ngành 
nông nghiệp cũng đặt mục tiêu cho trái cây Việt Nam đến năm 2030 là tổ 
chức lại sản xuất 100% diện tích trái cây thành những vùng nguyên liệu 
tập trung, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và mã vùng sản xuất, truy 
xuất nguồn gốc, đảm bảo ATTP.

Quá trình hình thành vùng nguyên liệu tập trung cũng sẽ tạo điều 
kiện cho các nhóm nông dân sản xuất cùng ngành hình thành nên các hội 
quán, THT. Đây là tiền đề hình thành nên các HTX, tạo nền tảng cho mối 
liên kết chuỗi giá trị NSTP an toàn sau này. Trong thời gian qua, một số 
HTX, doanh nghiệp đã chủ động đầu tư cải thiện kỹ thuật sản xuất, đầu 
tư sơ chế và xây dựng thương hiệu nhằm giảm xuất khẩu tiểu ngạch, tăng 
cường xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, đa dạng các thị trường 
cao cấp như Mỹ, Nhật, Úc… và các kênh cao cấp trong nước mang lại giá 
trị cao. Điều kiện tiên quyết là sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn ATTP. Chính 
vì vậy, việc phổ biến mô hình quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn trong 
ngành cây ăn quả nói chung và ngành xoài nói riêng là hết sức cấp thiết để 
phục vụ cho nhu cầu ATTP trong nước và xuất khẩu.

Mô hình tổng quát chuỗi giá trị NSTP an toàn cho ngành cây ăn quả 
phù hợp với các chuỗi giá trị cao cấp trong nước tại các đô thị lớn, bao 
gồm HTX hay THT của các hộ sản xuất và thông qua HTX liên kết với 
doanh nghiệp xuất khẩu hay liên kết với doanh nghiệp (siêu thị, cửa hàng 
tiện ích). Nông dân sản xuất tham gia HTX (hay THT), sản xuất theo tiêu 
chuẩn chất lượng của thị trường quốc tế và trong nước như GlobalGAP 
hay VietGAP, đồng thời được chứng nhận mã vùng sản xuất, đặc biệt đối 
với thị trường Trung Quốc.

Để nhân rộng mô hình quản lý kiểm soát chất lượng nội bộ HTX/
THT, nông dân được hình thành nhiều tổ hợp tác khác nhau trong HTX. 
Trong một HTX có thể tổ chức sản xuất theo một tiêu chuẩn duy nhất 
hay sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau (như trường hợp của xoài 
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Sơ đồ 4.3. Mô hình thể chế quản lý chuỗi giá trị xoài an toàn tại HTX xoài Suối Lớn
(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài, 2019)
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VietGAP, GlobalGAP, chỉ có mã vùng trồng…) mỗi tổ hợp tác có thể chọn 
sản xuất theo thực hành sản xuất hay tiêu chuẩn chất lượng khác nhau, 
hay một tiêu chuẩn duy nhất tùy theo thị trường. HTX thành lập Ban quản 
lý chất lượng theo nguyên tắc có sự tham gia của đại diện các tổ hợp tác 
sản xuất, kiểm tra chất lượng chéo giữa các tổ.

Ban kiểm soát chất lượng nội bộ có thể tham gia mạng lưới Đảm bảo 
chất lượng có sự tham gia (PGS) với các tác nhân bên ngoài, như doanh 
nghiệp, cán bộ nông nghiệp địa phương và người tiêu dùng.

Mô hình chuỗi giá trị NSTP quả an toàn được đề xuất chi tiết tại Sơ đồ 
4.3, trang 245.

4.1.4.2. Giải pháp phổ biến kinh nghiệm xây dựng mô hình
Để hình thành và nhân rộng được mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn 
liên kết sản xuất trong ngành quả gắn với thị trường tiêu thụ chất lượng 
cao, xuất khẩu thì cần phải thực hiện những việc sau:

• Điểm yếu của các mô hình là khó khăn trong việc thành lập HTX vì 
các nhà vườn tồn tại từ lâu đời. Các nhà vườn cần phải liên kết lại tạo 
ra các vùng chuyên canh rộng lớn để áp dụng tiến bộ khoa học–kỹ 
thuật vào sản xuất, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm.Mục đích 
thành lập HTX để hỗ trợ kỹ thuật và tổ chức sản xuất cây ăn quả theo 
quy trình VietGAP và cung cấp sản phẩm cho thị trường chất lượng 
cao như siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trong nước và xuất khẩu.

• Ngoài việc chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học–kỹ thuật vào sản 
xuất để tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, tạo ra sản phẩm có 
chất lượng cao thì cần phải chú trọng đến công nghệ sau thu hoạch, 
công nghệ chế biến đảm bảo chất lượng và ATTP ở từng khâu trong 
chuỗi giá trị.

• HTX cũng đóng vai trò quan trọng trong các khâu dịch vụ logistic 
của chuỗi cây ăn quả để giảm hao hụt sản phẩm cũng như đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng, cụ thể: đã sử dụng bao bì đóng gói linh hoạt 
như sọt nhựa, thùng giấy... và trên bao bì có dán tem nhãn của HTX. 
Ngoài ra, HTX cây ăn quả còn có kho lưu trữ hàng để sơ chế bảo 
quản, dấm các loại quả trước khi đem đi tiêu thụ. Các HTX thường 
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bắt đầu bằng tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn ATTP trước và trong 
giai đoạn đầu có thể liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu cây ăn quả, 
hay doanh nghiệp phân phối vào siêu thị để sử dụng các dịch vụ hậu 
cần, kho lạnh của họ. Tuy nhiên, khi có năng lực đầu tư vào công 
nghệ sơ chế, bảo quản sau thu hoạch, HTX có thể tiến tới tự đầu tư 
để chủ động tìm kiếm thị trường cao cấp.

• Thời gian đầu khi tiến hành vận động nông dân cùng tham gia sản 
xuất theo quy trình an toàn VietGAP và GlobalGAP sẽ gặp nhiều 
khó khăn, do sản phẩm làm ra đều phụ thuộc vào thị trường Trung 
Quốc và giá thành cao nên nông dân không mặn mà. Lúc này, vừa 
phải kiên trì thuyết phục nông dân, vừa tranh thủ mọi cơ hội để tìm 
kiếm thị trường tiêu thụ.

• HTX phải luôn là đầu tàu, năng động tìm kiếm cơ hội thị trường 
thông qua các hoạt động hỗ trợ của Nhà nước như hội nghị khách 
hàng, hội chợ triển lãm.... Ngoài ra, cần nghiên cứu nhu cầu của 
khách hàng để biết được yêu cầu về chất lượng sản phẩm cũng như 
nhu cầu và nhận thức của khách hàng về ATTP.

4.1.5. Đề xuất xây dựng mô hình thể chế quản lý chuỗi nông 
sản thực phẩm an toàn trong ngành hàng chăn nuôi

Ngành hàng chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn trong 2 năm gần đây gặp 
rất nhiều rủi ro, do dịch bệnh ở lợn (dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long 
móng, tai xanh…) và dịch Covid-19 ở người. Ngành hàng cung cấp thực 
phẩm chủ yếu cho người dân đang đứng trước nhiều thách thức, khó khăn 
lớn mà trong lịch sử chưa từng xẩy ra. Nguồn cung thịt lợn trong nước 
chưa bao giờ thiếu như bây giờ, lần đầu trong rất nhiều năm Chính phủ đã 
phải mở cửa để nhập khẩu lợn sống nhằm làm giảm giá thịt lợn. Giá thịt 
lợn hơi trung bình trong 6 tháng đầu năm 2020 dao động từ 70–100 nghìn 
đồng/kg hơi, đây là mức giá cao kỷ lục chưa từng xảy ra.

Về tổ chức sản xuất, cả nước hiện có 1.105 hợp tác xã và 9.770 trang trại 
chăn nuôi lợn, thêm vào đó là khoảng 2,5 triệu hộ nông dân chăn nuôi lợn 
(Cục Chăn nuôi, 2018). Tất cả đều gặp khó khăn trong 2–3 năm gần đây do 
dịch bệnh trên lợn và trên người.
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Trước bối cảnh đó, để phát triển được ngành chăn nuôi lợn nói riêng 
và ngành chăn nuôi cả nước nói chung, cần có các giải pháp đồng bộ sau:

• Mỗi địa phương cần quy hoạch lại vùng chăn nuôi an toàn dịch, đảm 
bảo các cơ sở giết mổ, lò mổ phải nằm trong quy hoạch, các chợ, 
điểm bán thịt cần đảm bảo VSTY và ATTP.

• Các hộ chăn nuôi quy mô gia đình cần liên kết thành các THT, các gia 
trại, trang trại nên liên kết thành các HTX để cùng nhau thực hiện 
áp dụng VietGAHP trong chăn nuôi, đặc biệt cần thực hiện tốt các 
quy định trong Luật Chăn nuôi năm 2018 và Luật Thú y năm 2015.

• Với các doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng lò mổ dịch vụ thì cần 
phải tuân thủ đúng các quy định về quy hoạch, Luật ATTP năm 
2010, Luật Thú y năm 2015, Luật Chăn nuôi năm 2018 cùng các văn 
bản có liên quan như Nghị định số 98/2018 về liên kết, Nghị định 
57/2019 khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Các 
doanh nghiệp này nên liên kết với các vùng nguyên liệu, các HTX 
và hệ thống các kênh phân phối đầu ra; quan tâm đầu tư đúng và đủ 
cho việc thu gom xử lý chất thải, nước thải của khu vực giết mổ. Nên 
đầu tư kho lạnh, đủ công suất đảm bảo có lượng thịt dự trữ cho thị 
trường đây cũng là một khâu có thể kinh doanh tách riêng khỏi dịch 
vụ giết mổ.

Bên cạnh đó để nhân rộng được mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn 
trong ngành chăn nuôi, Nhà nước cần có một số giải pháp sau:

• Xây dựng điều kiện cần và đủ đối với tất cả cơ sở chăn nuôi về đảm 
bảo an toàn sinh học và môi trường chăn nuôi, phù hợp Luật Chăn 
nuôi 2018, Luật Thú y năm 2015.

• Cần phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn xuất khẩu, nhập khẩu đáp 
ứng yêu cầu của đối tác trong chuỗi. Khuyến khích các HTX, DN 
ứng dụng các hệ thống quản lý ATTP tiên tiến như GlobalGAP, 
VietGAHP, LocalGAP, GMP, HACCP, ISO 22000 trong sản xuất và 
kinh doanh sản phẩm thịt.

• Cần thúc đẩy bắt buộc thực hiện và có chính sách hỗ trợ về ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác quản lý, nhận diện và truy xuất 
nguồn gốc đảm bảo ATTP đối với các sản phẩm thịt. Có các quy 
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định đảm bảo ATTP trong quá trình vận chuyển thịt (thùng inox, xe 
bảo ôn…) và bán lẻ (bàn inox, móc treo, dụng cụ xẻ thịt,..).

• Cần xây dựng khung tiêu chí cụ thể đánh giá, kiểm soát mối nguy 
trong các công đoạn của chuỗi từ chăn nuôi, giết mổ đến vận chuyển, 
lưu thông trên thị trường.

• Cần tăng cường nguồn nhân lực và phân công rõ trách nhiệm trong 
công tác quản lý ATTP tại các địa phương.

• Tiếp tục khuyến khích HTX, DN đầu tư xây dựng chuỗi khép kín sử 
dụng con giống năng suất, chất lượng tốt, chăn nuôi áp dụng công 
nghệ cao đảm bảo ATSH và đáp ứng tiêu chuẩn ATTP, đủ điều kiện 
xuất khẩu. Vận dụng linh hoạt có hiệu quả các chính sách như Quyết 
định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ 
trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015–2020; Nghị 
định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018…

• Hỗ trợ cho HTX/DN nhỏ áp dụng VietGAHP, hỗ trợ tem nhãn, đăng 
ký thương hiệu, xét nghiệm để công bố chất lượng sản phẩm, đăng 
ký chứng nhận chuỗi sản phẩm an toàn.

• Hỗ trợ và khuyến khích các cơ sở giết mổ công nghiệp xây dựng kho 
cấp, trữ đông lớn, xây dựng các điểm kinh doanh thực phẩm sạch, 
xây dựng mô hình chợ bán lẻ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

• Cần có chính sách tuyên truyền, nâng cao năng lực cho các DN, 
HTX, cơ sở chăn nuôi về ATTP (tổ chức tập huấn, tham quan mô 
hình,…).

• Cần có những chính sách tuyên truyền mạnh mẽ cho nguời tiêu 
dùng về thực phẩm an toàn, thịt mát, thịt cấp đông để dần thay đổi 
nhận thức, thói quen dùng thịt nóng ngoài chợ mất vệ sinh do vi sinh 
vật, khói bụi.

4.2. ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN THỂ CHẾ QUẢN LÝ CHUỖI 
NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN TOÀN

4.2.1. Đề xuất mô hình tổng quát về đổi mới thể chế quản lý 
chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn

Luật ATTP 2010 của Việt Nam tiếp cận quản lý rủi ro ATTP theo phương 
thức “từ trang trại đến bàn ăn”, nhằm hạn chế các rủi ro về ATTP có thể 
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xảy ra ở các khâu khác nhau trên kênh vận hành của thực phẩm, tức là 
theo chuỗi khép kín từ sản xuất tới tiêu thụ.

Ở cấp vĩ mô có 03 Bộ tham gia quản lý chính theo chuỗi là Bộ Y tế, Bộ 
NN&PTNT, Bộ Công thương. Ngoài ra, còn có Bộ KHCN tham gia xây 
dựng các tiêu chuẩn chất lượng. Với quan điểm là trách nhiệm về ATTP 
là trách nhiệm của toàn thể các tác nhân xã hội, vì vậy, mô hình thể chế 
quản lý chuỗi NSTP an toàn đề xuất được cấu thành bởi 3 nhóm tác nhân 
chính sau:

• Nhóm các tác nhân trực tiếp tham gia trong chuỗi giá trị như tác 
nhân cung ứng vật tư đầu vào, tác nhân sản xuất, tác nhân thu mua, 
sơ chế, chế biến, vận chuyển, tác nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ) 
và người tiêu dùng.

• Nhóm các tác nhân quản lý là cơ quan Nhà nước thuộc các Bộ Y tế, 
NN&PTNT, Công Thương, KHCN và ngành dọc của các bộ ở cấp 
tỉnh, huyện.

• Nhóm các tác nhân tư nhân và dịch vụ công cung cấp các dịch vụ 
hỗ trợ chuỗi, như các tổ chức chứng nhận bên thứ ba hay cộng đồng 
thuộc khu vực tư nhân, cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu,….

Trong đó:

i. Vai trò của các cơ quan nhà nước:

Đề tài đề xuất tiếp tục thực hiện 3 Bộ quản lý ngành theo Luật ATTP 
năm 2010, gồm Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương. Trong đó:

• Bộ NN&PTNT: Đầu mối quản lý ATTP là Cục Quản lý chất 
lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) và các cục chuyên 
ngành: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, BVTV, Tổng cục Thủy sản, 
AGROTRADE. Bộ có 5 vai trò chính: Một là phối hợp với Bộ Y tế 
đánh giá rủi ro ATTP trên toàn chuỗi giá trị từ trang trại đến bàn 
ăn; Hai là quản lý ATTP theo chuỗi từ đầu vào sản xuất, sản xuất, 
chợ bán buôn dựa trên kết quả đánh giá rủi ro; phối hợp cùng với 
Bộ Y tế thành lập thanh tra chuyên ngành ATTP để đảm bảo hoạt 
động thanh tra, giám sát ATTP hiệu quả hơn; Ba là tăng cường hoạt 
động công nhận, quản lý và giám sát các tổ chức chứng nhận để đảm 
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bảo hoạt động chứng nhận hoạt động hiệu quả hơn; Bốn là đào tạo, 
hướng dẫn về ATTP trong chuỗi giá trị để nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của cả người sản xuất, tác nhân thương mại và người tiêu 
dùng trong việc sản xuất và sử dụng sản phẩm ATTP; Cuối cùng là 
phân tích sản phẩm, cấp mã vùng sản xuất, quản lý chất lượng vật 
tư nông nghiệp….

• Bộ Y tế: Quản lý ATTP ở khâu tiêu dùng cuối cùng, xây dựng các 
ngưỡng ATTP; chủ trì thành lập thanh tra chuyên ngành ATTP để 
đảm bảo hoạt động thanh tra, giám sát ATTP hiệu quả hơn; Đẩy 
mạnh hoạt động quản lý ATTP thuộc lĩnh vực được phân công quản 
lý; Phụ trách, quản lý hoạt động truyên truyền về rủi ro ATTP trong 
xã hội, hướng dẫn người tiêu dùng về ATTP.

• Bộ Công Thương: Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động giám sát, thanh tra 
quản lý thị trường về ATTP thuộc lĩnh vực được phân công quản lý 
là nông sản chế biến. Bộ Công Thương sẽ tập trung quản lý ATTP ở 
thị trường bán lẻ, ghi nhãn thực phẩm.

Tại các địa phương, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy 
sản, Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật, thủy sản thuộc Sở NN&PTNT, 
Chi cục ATTP trực thuộc Sở Y tế cùng tham gia triển khai quản lý, kiểm 
tra chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản. Tại một số địa phương như TP 
Hồ Chí Minh, mô hình Ban ATTP thuộc UBND TP là mô hình hợp nhất 
các đơn vị liên quan quản lý ATTP của địa phương đã thử nghiệm có hiệu 
quả và đang nhân rộng ra một số địa phương khác.

Hệ thống quản lý chất lượng chuỗi NSTP an toàn hiện nay đã được 
xây dựng đầy đủ từ Trung ương đến địa phương theo ngành dọc và có sự 
điều phối tổng thể các ngành theo chiều ngang. Tuy nhiên, xét về bản chất 
của vấn đề từ góc độ quản lý theo chuỗi NSTPAT thì cơ cấu chức năng 
nhiệm vụ phân công, phân cấp hiện nay còn nhiều vấn đề cần điều chỉnh 
và tăng cường:

• Cấp trung ương: Bộ máy quản lý chất lượng NSTP an toàn hiện 
nay đang thiếu đầu mối quản lý chung, dàn trải và do vậy phân tán 
nguồn lực, năng lực của từng đơn vị, không đáp ứng được yêu cầu 
của một hệ thống quản lý ATTP hiện đại. Cục Quản lý chất lượng 
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Nông lâm sản và Thủy sản ra đời nhằm giúp Bộ NN&PTNT quản lý 
các vấn đề về chất lượng nông sản, trong đó có chất lượng ATTP. Thế 
nhưng hiện nay, Cục chỉ tập trung quản lý chuỗi thủy sản, các chuỗi 
khác giao cho từng Cục chuyên ngành, mỗi Cục quản lý một hoặc 
hai khâu trong chuỗi cung ứng. Do đó, bộ máy ATTP cấp Trung 
ương đang phải vận hành thiếu đồng bộ để các cơ quan trong Bộ 
NN&PTNT có thể bắt kịp nhau, trong khi các vấn đề về ATTP hiện 
đang gây nhiều bức xúc trong dư luận.

• Địa phương: Bộ máy quản lý chất lượng chuỗi NSTP an toàn cấp địa 
phương chồng chéo về nhiệm vụ nhưng lại thiếu nguồn kinh phí, 
nhân lực và trang thiết bị để triển khai. Chương trình, đề án về nâng 
cao chất lượng ATTP cũng lại phụ thuộc vào tiềm lực và thực lực của 
từng địa phương, nên mỗi nơi làm một cách, tất cả cũng chỉ đang 
chạy dưới dạng mô hình thử nghiệm triển khai. Do đó, nhiệm vụ đã 
phân công nhưng chưa thể vận hành dẫn đến việc đánh giá sự phù 
hợp về nhiệm vụ vẫn còn chưa thực sự rõ ràng. Thực tế đang diễn ra 
hiện nay là quá trình phân cấp chức năng nhiệm vụ được dựa trên cơ 
cấu sẵn có và bổ sung thêm nhiệm vụ quản lý chất lượng chuỗi NSTP 
an toàn nên đã dẫn đến việc các cơ quan vừa đá bóng vừa thổi còi, 
thiếu đi tính minh bạch.

Về vấn đề chồng chéo giữa các Bộ trong điều phối công tác quản lý 
ATTP thì sau nhiều lần cải cách chính sách, hiện đã cơ bản được giải 
quyết, phân công nhiệm vụ đã rõ ràng hơn. Tuy nhiên, về tiếp cận quản 
lý rủi ro ATTP theo chuỗi hiện việc thực hiện vẫn chưa đồng bộ vì theo 
phân công của Luật ATTP thì mỗi bộ quản lý một phần của chuỗi (ví dụ: 
Bộ NN&PTNN quản lý từ sản xuất đến chợ bán buôn với các mặt hàng 
thực phẩm tươi sống, Bộ Y tế quản lý chợ bán lẻ và tiêu dùng). Đối với 
mô hình Ban quản lý ATTP TP HCM, do chỉ có một cơ quan duy nhất 
quản lý trên toàn chuỗi vì vậy công tác phân tích rủi ro đồng bộ và hiệu 
quả hơn.

Vấn đề hạn chế cơ bản hiện nay trong quản lý ATTP là ở khả năng 
thực hiện của các địa phương với nguồn lực tài chính hạn chế và con 
người chưa được đào tạo chuyên môn về ATTP. Kinh nghiệm của TP 
HCM với mô hình Ban ATTP thành phố tập trung cán bộ của ba Sở 
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NN&PTNT, Công Thương và Y tế sau 3 năm hoạt động cho thấy đây 
là mô hình tốt, cho hiệu quả rõ rệt đặc biệt về việc tăng cường lấy mẫu 
giám sát phân tích rủi ro và triển khai hệ thống thanh tra chuyên ngành 
ATTP đến cấp huyện, xã. Đề tài đề xuất nhân rộng kinh nghiệm tổ 
chức này ra các địa phương khác để tăng cường hiệu quả quản lý ATTP 
theo chuỗi.

ii. Vai trò của các tác nhân trong chuỗi NSTP an toàn:

Chuỗi giá trị nông sản bao gồm nhiều tác nhân tham gia và các tác 
nhân này đều có vai trò đóng góp quan trọng trong việc quản lý vấn đề 
ATTP trong chuỗi.

Các doanh nghiệp, HTX, cơ sở cung ứng vật tư NN cần đảm bảo chất 
lượng theo hệ thống TCVN về giống, phân bón, thuốc BVTV, thú y…

Đối với người sản xuất/HTX/nhóm nông dân/doanh nghiệp: Đây là 
tác nhân quan trọng nhất trong việc đảm bảo ATTP trong chuỗi. Nếu 
sản phẩm được làm ra không đảm bảo ATTP thì các công đoạn sau trong 
chuỗi sẽ không có ý nghĩa. Vai trò của người sản xuất là cần xây dựng hệ 
thống sản xuất đáp ứng yêu cầu về ATTP (vùng sản xuất, đầu tư về con 
người, công nghệ, vốn, cơ sở vật chất,…), đăng ký chứng nhận tiêu chuẩn 
chất lượng sản phẩm với tổ chức chứng nhận, tổ chức giám sát lẫn nhau 
để nâng cao uy tín của sản phẩm. Người sản xuất cũng cần xây dựng hệ 
thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm tốt để có thể giám sát chặt chẽ chất 
lượng sản phẩm cũng như đảm bảo hiệu quả hoạt động thu hồi và tiêu hủy 
sản phẩm lỗi.

Các doanh nghiệp, cơ sở chế biến, thương mại sản phẩm cần phải 
đăng ký cơ sở đủ điều kiện ATTP với cơ quan quản lý nhà nước, cùng với 
người sản xuất xây dựng hệ thống quản lý ATTP theo chiều dọc để đảm 
bảo sản phẩm an toàn dọc theo chuỗi, tự nâng cao ý thức, trách nhiệm 
trong việc chế biến, thương mại sản phẩm an toàn, tuyên truyền, khuyến 
khích người sử dụng tiêu dùng sản phẩm an toàn. Nhiệm vụ cuối cùng 
của cơ sở chế biến và thương mại là cần phối hợp với tác nhân đứng trước 
và đứng sau để thực hiện hoạt động thu hồi và tiêu hủy sản phẩm lỗi khi 
xảy ra.

Đối với tiêu dùng và thị trường mục tiêu (người tiêu dùng): Cần 
nâng cao ý thức tiêu dùng sản phẩm ATTP để bảo vệ sức khỏe gia 
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đình, tích cực tham gia vào hoạt động quản lý ATTP dọc theo chuỗi 
bằng cách mua các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được chứng nhận 
để khuyến khích các sản phẩm đảm bảo ATTP. Người tiêu dùng có thể 
tham gia Hiệp hội tiêu dùng và các câu lạc bộ tiêu dùng để tham gia 
kiểm tra ATTP trong chuỗi với phương thức quản lý Hệ thống đảm bảo 
cùng tham gia (PGS) nhằm đảm bảo tính bền vững của chuỗi NSTP 
an toàn.

iii. Vai trò của các tổ chức cung cấp dịch vụ: bao gồm các tổ chức chứng 
nhận và các tổ chức cung cấp dịch vụ vận hành chuỗi

Nhóm tác nhân thứ 3 tham gia vào mô hình quản lý chuỗi NSTP an 
toàn là tổ chức cung cấp dịch vụ phục vụ việc quản lý ATTP, gồm tổ chức 
chứng nhận, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy xuất nguồn gốc và các 
dịch vụ đào tạo của viện, trường,… 

Vai trò của các tổ chức cung cấp dịch vụ chuỗi là cung cấp các dịch 
vụ hiệu quả cho tác nhân trong chuỗi giá trị NSTP an toàn, để giúp 
cho việc quản lý sản phẩm được thuận lợi và chính xác. Tổ chức chứng 
nhận bên thứ ba có thể là trong và ngoài nước, bên ngoài chuỗi, cung 
cấp dịch vụ chứng nhận nhằm tạo lòng tin cho người tiêu dùng thông 
qua hoạt động chứng nhận về sự minh bạch thông tin, bao gồm cả thông 
tin về ATTP ở các khâu trong chuỗi giá trị (sản xuất, sơ chế, chế biến, 
phân phối…). Các tổ chức cần thực hiện đầy đủ, trung thực và khách 
quan hoạt động chứng nhận, giám sát, đánh giá tổ chức/cơ sở được 
chứng nhận. Bên cạnh đó, mô hình chứng nhận Đảm bảo cùng tham 
gia (PGS) là một mô hình chứng nhận tự nguyện, với sự tham gia kiểm 
tra chéo của các tác nhân trong chuỗi và bên ngoài chuỗi, với chi phí 
thấp cũng phổ biến trong trường hợp của các hộ quy mô nhỏ trong lĩnh 
vực sản xuất hữu cơ.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy xuất nguồn gốc áp dụng công 
nghệ thông tin, tham gia tư vấn, cung cấp dịch vụ đảm bảo lưu giữ đầy đủ 
thông tin về lô sản phẩm, nguồn gốc, xuất xứ, an toàn sản phẩm, nguyên 
liệu, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản,… để nhà quản lý và người tiêu 
dùng có thể truy xuất được nguồn gốc sản phẩm và thực hiện thu hồi sản 
phẩm trong một số trường hợp mất ATTP.
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Sơ đồ 4.4. Đề xuất Mô hình tổng quát thể chế quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn
(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài, 2019)
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4.2.2. Đề xuất giải pháp khắc phục các hạn chế để xây dựng mô 
hình thể chế đổi mới quản lý chuỗi nông sản thực phẩm 
an toàn

Mặc dù Nhà nước đã ban hành Nghị định 15/2018, hướng dẫn mới về 
quản lý ATTP chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tuy nhiên quá trình 
triển khai thay đổi cách tiếp cận trên thực tế còn chậm. Hiện nay, tiếp cận 
quản lý ATTP còn thiên về tiền kiểm, do đó các tác nhân sản xuất kinh 
doanh thường coi trách nhiệm ATTP là của Nhà nước. Các cơ quan nhà 
nước xem xét điều kiện ATTP, đồng thời kiểm tra, nên có tình trạng vừa 
đá bóng vừa thổi còi. Chúng ta cần chuyển nhanh hơn sang tiếp cận quản 
lý ATTP hậu kiểm, theo đó các tác nhân tự chịu trách nhiệm và tự công bố 
theo các tiêu chuẩn chất lượng của nhà nước và tư nhân. Mô hình chuỗi 
giá trị NSTP an toàn phù hợp với tiếp cận hậu kiểm về ATTP. Giải pháp 
là Nhà nước cần thúc đẩy chuyển đổi nhanh sang tiếp cận hậu kiểm về 
ATTP và tăng cường đào tạo, truyền thông thay đổi nhận thức về ATTP để 
phát huy tính tự nguyện trong áp dụng tiêu chuẩn ATTP và năng lực cạnh 
tranh của chuỗi NSTP an toàn.

- Một số công đoạn trong chuỗi NSTP an toàn đang bị quản lý đan 
xen của nhiều Bộ ngành, do đó trong việc phân công quản lý nhà nước về 
ATTP hiện đang có quá nhiều đầu mối chịu trách nhiệm. Bộ NN&PTNT 
có 04 đơn vị đầu mối, Bộ Y tế có 01 đơn vị đầu mối và Bộ Công Thương có 
02 đơn vị đầu mối, trong số này có rất nhiều cơ quan có hệ thống ngành 
dọc đến cấp xã, phường, biên chế rất cồng kềnh, thêm vào đó là các cơ 
quan Thanh tra của các Bộ này. Điều này sẽ dễ dẫn tới mỗi khi có sự 
cố liên quan đến ATTP xảy ra thì không cơ quan quản lý nhà nước nào 
chịu trách nhiệm. Một cơ sở/công ty chế biến, kinh doanh nhiều mặt hàng 
nông sản khác nhau phải cần xin giấy phép ATTP ở nhiều cơ quan ở Bộ 
NN&PTNT, Bộ Công Thương, hay một công ty chứng nhận nhiều sản 
phẩm nông sản cũng phải xin phép ở nhiều cơ quan chỉ định và điều này 
đã gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp. Giải pháp xử lý là về lâu dài 
nên xem xét mô hình một cơ quan ATTP duy nhất ở cấp Trung ương. Tuy 
nhiên, trước mắt có thể nhân rộng mô hình Ban ATTP của TP HCM đã 
ứng dụng thành công ra các địa phương khác.

- Việt Nam còn thiếu hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu để giúp trong 
việc kết nối toàn hệ thống trong chuỗi giá trị và điều này sẽ khó có thể giúp 
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hình thành xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc tốt. Việc chứng minh 
nguồn gốc, chất lượng sản phẩm tại các cửa hàng đảm bảo ATTP còn hạn 
chế nên người tiêu dùng vẫn chưa thực sự tin tưởng vào sản phẩm sạch. 
Chi phí cho hoạt động bán sản phẩm tại các cửa hàng đảm bảo ATTP 
cao làm giá thành sản phẩm tại các cửa hàng này khó cạnh tranh với sản 
phẩm bán tại hệ thống chợ dân sinh với nhiều nguy cơ mất ATTP. Giải 
pháp xử lý là Nhà nước thúc đẩy hướng dẫn tiêu chuẩn thông tin truy xuất 
nguồn gốc phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và khuyến khích chuyển đổi số 
trong ngành nông nghiệp thực phẩm.

- Tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu vốn, tập quán canh 
tác lạc hậu, trình độ học vấn thấp, thiếu kinh nghiệm sản xuất, đặc biệt là 
năng lực quản lý kinh tế hộ, kinh tế tập thể của nông dân, các HTX/THT 
cũng ảnh hưởng rất lớn đến thành công của mô hình chuỗi liên kết hay 
chuỗi giá trị NSTP an toàn. Công tác quản lý ATTP theo chuỗi giá trị nông 
sản vẫn còn là một vấn đề cần cải thiện. Mô hình liên kết nhỏ lẻ sẽ rất 
khó áp dụng các quy định của thực hành nông nghiệp tốt, khoa học công 
nghệ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Cùng với đó là nhận thức 
của người sản xuất, HTX/THT/doanh nghiệp và kể cả người tiêu dùng về 
nông sản an toàn còn nhiều hạn chế. Giải pháp là Nhà nước nên có chính 
sách đào tạo tăng cường năng lực cho HTX và DN nhỏ về quản trị chuỗi 
giá trị và quản lý ATTP.

- Mối liên kết trong chuỗi giữa người sản xuất với HTX/doanh nghiệp 
cũng như giữa HTX/doanh nghiệp với tác nhân thương mại còn thiếu 
chặt chẽ, chưa mang tính đồng bộ. Sự liên kết và chia sẻ lợi ích giữa HTX/
THT/doanh nghiệp và người sản xuất chưa hài hòa; lợi ích của nông dân 
tham gia vào một số mô hình chuỗi liên kết nông sản an toàn còn thấp. 
Giải pháp xử lý: Cần có hướng dẫn thực hiện Nghị định 98/2018, trong liên 
kết cần áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo ATTP như là yếu tố 
then chốt, và thúc đẩy dán nhãn trên sản phẩm cuối cùng đối với các sản 
phẩm đã được chứng nhận VietGAP. Bên cạnh đó, logo GAP nên kết hợp 
với logo của chính sách xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn để 
tránh tình trạng quá nhiều logo làm cho người tiêu dùng nhiễu thông tin.

- Khâu chế biến và bảo quản nông sản an toàn trong chuỗi liên kết vẫn 
còn hạn chế và vì vậy, giá trị gia tăng của các sản phẩm nông sản an toàn 
chưa cao. HTX/THT/doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực 
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sản xuất, bảo quản và chế biến các sản phẩm nông nghiệp an toàn. Giải 
pháp xử lý là cần có chính sách tín dụng và chuyển giao công nghệ, tư vấn 
đồng bộ cho các dự án đầu tư công nghệ sau thu hoạch của các HTX và 
doanh nghiệp nhỏ, thực hiện Nghị định 98/2018.

- Một số chính sách hỗ trợ thúc đẩy mô hình liên kết sản xuất và tiêu 
thụ nông sản nói chung và nông sản an toàn nói riêng còn hạn chế. Nhà 
nước chưa có chế tài cụ thể để xử lý khi xảy ra vi phạm hợp đồng liên kết 
giữa các bên. Nhiều mô hình liên kết bị phá vỡ khi có sự biến động về giá, 
thị trường tiêu thụ, biến đổi khí hậu. Giải pháp xử lý là cần chú trọng các 
chính sách giảm rủi ro cho liên kết về đảm bảo ATTP, bao gồm cả dịch 
bệnh, thị trường và biến đổi khí hậu. Cần tích hợp chính sách xác nhận 
chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn vào các chính sách của Nghị định 
98/2018 và thực hiện đồng bộ. Bên cạnh đó, thúc đẩy thực hiện chính sách 
bảo hiểm NN là hết sức cần thiết để đảm bảo tính bền vững cho mô hình 
chuỗi giá trị NSTP an toàn.

- Chính sách hỗ trợ thúc đẩy liên kết chuỗi của Nhà nước còn chưa 
đồng bộ, chưa thực sự phù hợp với điều kiện thực tế nên chưa thu hút được 
doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển chuỗi liên kết. Giải pháp là cần 
có hướng dẫn cụ thể ở cấp địa phương và truyền thông đến các tác nhân 
chuỗi về Nghị định 98/2018.

- Hiện trạng các cơ quan quản lý ATTP cùng lúc vừa chịu trách nhiệm 
xây dựng, thực hiện và giám sát thực hiện quy chuẩn, có thể dẫn đến tình 
trạng không báo cáo kịp thời, đầy đủ những vấn đề bất cập do không 
muốn bộc lộ yếu kém, thất bại trong việc triển khai và thực hiện. Phân cấp 
quản lý giữa các cấp trong hệ thống cần làm rõ để thuận lợi cho thực hiện; 
một số lĩnh vực chưa phân cấp mạnh cho địa phương và ngược lại nhiều 
địa phương không đảm đương được nhiệm vụ được phân cấp. Giải pháp là 
cần tiến đến mô hình thể chế một cơ quan quản lý ATTP độc lập.

- Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương là 
khâu mấu chốt trong triển khai các chương trình giám sát quốc gia và thực 
hiện các hoạt động phân cấp quản lý nhà nước về ATTP nhưng thực tiễn 
đang là mối quan hệ lỏng lẻo và yếu trong toàn bộ chuỗi quan hệ quản lý 
hiện có. Thiếu chế tài bắt buộc các cơ sở sản xuất phải áp dụng và thực hiện 
các quy chuẩn về điều kiện đảm bảo ATTP cũng như chế tài để đảm bảo 
đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đáp ứng yêu cầu ATTP. Giải 
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pháp là hoàn thiện thể chế về quản lý ATTP để tăng sự phối hợp giữa các 
cơ quan trung ương và địa phương

- Việc quản lý ATTP tại cấp phường, huyện còn gặp nhiều hạn chế, do 
nhân sự phụ trách về công tác ATTP chủ yếu làm công tác kiêm nhiệm, 
nên việc thực hiện nhiệm vụ còn dàn trải, đặc biệt trong công tác kiểm 
tra giám sát còn “ngại” xử lý vi phạm, công tác phối hợp kiểm tra còn 
hạn chế. Đội ngũ thanh tra chuyên ngành mới đang thí điểm, cần thúc 
đẩy nhanh sự ra đời với đầu tư của Nhà nước. Chưa có quy định cụ thể 
để phân biệt rõ phạm vi, đối tượng, nội dung của hoạt động kiểm tra 
thường xuyên, kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra việc kiểm tra và công tác 
thanh tra chuyên ngành. Hiện nay còn thiếu chính sách về hỗ trợ nâng 
cao năng lực cho các cán bộ thực hiện chính sách cấp xã, vì chính những 
cán bộ cấp xã, huyện là những người trực tiếp quản lý và hướng dẫn 
người sản xuất. Giải pháp là sớm hình thành đội ngũ thanh tra chuyên 
ngành ATTP.

- Chưa có Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chất 
lượng sản phẩm hàng hóa về kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm tươi 
sống khi lưu thông. Sản phẩm rau, củ quả vẫn chưa có giấy chứng nhận 
kèm theo lô hàng (chỉ có sản phẩm từ động vật là có giấy chứng nhận kiểm 
dịch theo lô hàng)� Chưa có quy định về thông tin tem, nhãn với thực 
phẩm tươi sống bán lẻ phục vụ việc truy xuất nguồn gốc xuất xứ... Giải 
pháp là cần có một văn bản hướng dẫn về kiểm soát nguồn gốc xuất xứ 
sản phẩm rau, quả tươi lưu thông trên thị trường: Từ vùng sản xuất đến 
chợ đầu mối, cần được kiểm soát chặt chẽ, sau đó phân phối tới hệ thống 
bán lẻ trên toàn quốc. Mỗi cơ sở phải có mã vạch riêng để truy xuất nguồn 
gốc xuất xứ khi cần thiết.

- Trong Sổ tay “Hướng dẫn xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an 
toàn” chưa có tiêu chí đánh giá chuỗi hoạt động hiệu quả, không hiệu quả. 
Việc kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm, thuốc thú y vẫn còn rất 
phức tạp, mức phạt chưa đủ tính răn đe. Không dễ dàng để phát hiện các 
vụ việc vi phạm nghiêm trọng nhưng khi đã phát hiện thì xử phạt chưa 
thỏa đáng. Bất cập trong xử lý vi phạm đối với các mặt hàng nông sản tươi 
sống: đòi hỏi chi phí lưu kho, chi phí xử lý tiêu hủy sản phẩm không đạt 
mà không xác định được chủ hàng hay chủ hàng bỏ trốn. Quy trình xử lý 
phức tạp không theo kịp thực tế, gây khó khăn cho lực lượng quản lý và 
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tạo tâm lý cầu an, né tránh. Giải pháp là cần cải thiện phương thức đánh 
giá chuỗi, kết hợp thực hiện với chính sách liên kết của Nghị định 98/2018.

4.2.3. Đề xuất hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước đối với chuỗi 
nông sản thực phẩm an toàn trong mô hình đổi mới

• Nhà nước chuyển từ tiếp cận quản lý ATTP từ tiền kiểm sang hậu 
kiểm theo Nghị định 115/2018�

Vấn đề tiếp cận quản lý ATTP hiện nay còn thiên về tiền kiểm, do đó 
các tác nhân sản xuất kinh doanh thường coi trách nhiệm ATTP là của 
Nhà nước. Nhà nước cần chuyển nhanh hơn sang tiếp cận quản lý ATTP 
hậu kiểm, theo đó các tác nhân tự chịu trách nhiệm và tự công bố theo 
các tiêu chuẩn chất lượng ATTP của Nhà nước và tư nhân. Mô hình chuỗi 
giá trị NSTP an toàn phù hợp với tiếp cận hậu kiểm về ATTP và cần môi 
trường chính sách hậu kiểm để phát triển. Nhà nước tăng cường đào tạo, 
truyền thông thay đổi nhận thức về ATTP để phát huy tính tự nguyện trong 
áp dụng tiêu chuẩn ATTP và năng lực cạnh tranh của chuỗi NSTP an toàn.

• Triển khai thực hiện tiếp cận quản lý rủi ro ATPP bao gồm đánh giá 
rủi ro, quản lý rủi ro và truyền thông về rủi ro�

Vấn đề này đã được quy định trong Luật ATTP 2010, tuy nhiên do phân 
công 3 Bộ tham gia quản lý ATTP nên công tác này chưa được triển khai 
đầy đủ. Hiện nay, Bộ NN&PTNT và Bộ Y tế phối hợp tổ chức đánh giá rủi 
ro theo chuỗi giá trị từ trang trại đến bàn ăn, tuy nhiên không đủ cán bộ và 
nguồn lực. Vì vậy, cần hợp nhất chức năng phân tích đánh giá rủi ro ATTP 
giữa các Bộ NN&PTNT và Bộ Y tế, giao Bộ NN&PTNT quản lý vì hiện 
nay chỉ Bộ này có đủ cơ sở vật chất, con người, phòng phân tích ở các viện, 
trường để phân tích, đánh giá ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh 
đó, kết quả phân tích, đánh giá rủi ro ATTP sẽ được chia sẻ và sử dụng bởi 
các cơ quan quản lý ATTP. Ngoài ra, công tác đánh giá rủi ro ATTP cần 
đuợc các viện, trường, tổ chức nghiên cứu tham gia để huy động cán bộ có 
trình độ, giải quyết được vấn đề thiếu công chức có năng lực làm công việc 
này trong các cơ quan nhà nước cấp Bộ và cấp tỉnh. Bộ NN&TPNT, Bộ Y tế 
và Bộ Công Thương thực hiện quản lý rủi ro ATTP dựa trên kết quả đánh 
giá rủi ro. Bộ Y tế tổ chức truyền thông về rủi ro ATTP.
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Bên cạnh đó cần hợp nhất chức năng truyền thông rủi ro ATTP và 
thanh tra ATTP và giao Bộ Y tế quản lý. Với uy tín và chức năng thì Bộ Y 
tế thực hiện hoạt động truyền thông rủi ro ATTP sẽ hiệu quả hơn, nhiều 
người tiêu dùng sẽ chú ý và tin tưởng vào thông tin được Bộ Y tế cung cấp.

Nhà nước cần xây dựng cơ chế, chính sách chia sẻ thông tin giữa 3 
khâu trong vấn đề ATTP: Đánh giá rủi ro ATTP, Quản lý ATTP và Truyền 
thông về ATTP. Trong mô hình chúng tôi đề xuất, hoạt động đánh giá rủi 
ro ATTP sẽ giao Bộ NN&PTNT phụ trách; hoạt động quản lý ATTP sẽ 
do cả 3 bộ: Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế và Bộ Công Thương thực hiện và hoạt 
động về truyền thông ATTP do Bộ Y tế phụ trách thực hiện.

Nhà nước cần phát triển và tăng cường năng lực cho mạng lưới Quản 
trị rủi ro ATTP đến cấp tỉnh. Do năng lực quản lý rủi ro ATTP ở cấp tỉnh 
còn hạn chế cả về trình độ kỹ thuật và cán bộ được đào tạo, hơn nữa, một 
số sản phẩm nông sản cần phải tiến hành đánh giá rủi ro ngay và nhanh 
nên việc tăng cường năng lực cho cơ quan cấp tỉnh trong việc quản lý rủi 
ro ATTP là cần thiết. Nhà nước xem xét phổ biến mô hình Ban quản lý 
ATTP của TP HCM đã thử nghiệm thành công theo Quyết định 2349 QĐ-
TTg ngày 05/12/2016, sau đó đã áp dụng tại Đà Nẵng và Bắc Ninh, nhân 
rộng ra các địa phương khác.

Để thực thi nội dung trên của Luật ATTP, Nhà nước cần ban hành 
văn bản dưới luật như Nghị định hướng dẫn áp dụng tiếp cận quản lý rủi 
ro ATTP.

• Thể chế hóa chuỗi giá trị NSTP an toàn, lồng ghép với chính sách xác 
nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn�

Mô hình Chuỗi giá trị NSTP an toàn tạo điều kiện định hướng cho các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh tự nguyện áp dụng các tiêu chuẩn về ATTP nhằm 
tăng chất lượng và tính cạnh tranh của chuỗi NSTP, đáp ứng tốt nhu cầu 
của người tiêu dùng. Hiện có 2 chính sách liên quan đến phát triển chuỗi giá 
trị NSTP an toàn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là Nghị định 
98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Quyết định số 3073/2013/QĐ-
BNN-QLCL về việc phê duyệt đề án Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi 
cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc 
đến 2020 và Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 hướng dẫn 
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thực hiện mô hình. Hai chính sách này có nhiều điểm chung và bổ trợ cho 
nhau. Nghị định 98 triển khai chậm do thiếu hướng dẫn ở địa phương, trong 
khi đó QĐ số 3073/QĐ-BNN-QLCL thực hiện hiệu quả thấp. Để giúp tập 
trung nguồn lực trong việc phát triển mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn 
trên toàn quốc, cần lồng ghép và tích hợp 2 chính sách này làm một để các 
địa phương có điều kiện hỗ trợ tối đa cho các mô hình hoạt động hiệu quả. 
Do đặc tính liên ngành của Chuỗi giá trị, các địa phương cần thành lập Ban 
Chỉ đạo phát triển chuỗi giá trị như một nhiệm vụ trọng tâm, tích hợp giai 
đoạn mới của Đề án chuỗi cung ứng TP an toàn với các chính sách khác của 
Nghị định 98 để phát triển chuỗi giá trị.

Trong việc thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi 
cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn theo Quyết định 3073/
QĐ-BNN-QLCL, cần đẩy mạnh hợp tác liên kết giữa các địa phương trong 
việc kiểm tra, giám sát hoạt động của chuỗi NSTP an toàn, đặc biệt là các 
chuỗi giá trị dài. Thiếu sự liên kết giữa các địa phương sẽ rất khó quản lý 
chuỗi NSTP an toàn vì một chuỗi có nhiều tác nhân ở các địa phương khác 
nhau. Một số địa phương đã hình thành mối liên kết chặt chẽ để quản 
lý vấn đề ATTP ngay tại nguồn, ví dụ như trong chuỗi thịt lợn, giữa TP 
HCM với Đồng Nai đã ký thỏa thuận liên kết tiêu thụ sản phẩm thịt lợn 
có nguồn gốc rõ ràng.

Vì vậy, Đề án theo Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL cần tiếp tục 
thực hiện trong giai đoạn tới, tuy nhiên nên hướng dẫn các địa phương 
có văn bản tích hợp như là một trong các giải pháp hỗ trợ thực hiện Nghị 
định 98/2018 về liên kết để thực hiện mô hình Chuỗi giá trị NSTP an toàn.

• Thúc đẩy nhanh việc hình thành hệ thống thanh tra chuyên ngành 
ATTP trên toàn quốc nhằm tăng hiệu quả thanh tra theo quản lý rủi 
ro và giảm chồng chéo tạo thông thoáng cho các tác nhân chuỗi giá trị�

Thực hiện hệ thống thanh tra ATTP đến cấp xã để cấp địa phương 
chủ động hơn trong việc kiểm tra, giám sát và đánh giá rủi ro ATTP. 
Công tác thanh tra ATTP theo Quyết định 47/2018/QĐ-TTg về Thí điểm 
triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại huyện, quận, thị xã trong 
thời gian 1 năm. Sáng kiến về đội quản lý ATTP liên quận, huyện và chợ 
đầu mối của TP HCM mang dáng dấp của hệ thống thanh tra ATTP 
chuyên nghiệp, không kiêm nhiệm ở cấp cơ sở cần được tham khảo. Nhà 
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nước cần có văn bản chính sách mới về thành lập hệ thống thanh tra 
chuyên ngành ATTP.

• Tập trung đầu mối quản lý các cơ sở chứng nhận bên thứ ba theo tiêu 
chuẩn chất lượng ATTP�

Việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng là yếu tố quan trọng để thực 
hiện mô hình Chuỗi giá trị NSTP an toàn. Nhà nước đã ban hành các tiêu 
chuẩn mới về VietGAP, Hữu cơ, tuy nhiên hạn chế hiện nay là thiếu các tổ 
chức chứng nhận bên thứ ba đủ chuyên nghiệp và uy tín với khách hàng. 
Một trong các nguyên nhân là do công tác phân công cơ quan nhà nước 
đảm nhiệm công tác chỉ định và quản lý tổ chức chứng nhận theo Nghị 
định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ đối với các cơ quan trong 
Bộ NN&PTNT còn quá phân tán, thiếu cán bộ đảm trách vấn đề này. Hiện 
có nhiều cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ chỉ định và quản lý các 
tổ chức chứng nhận, dẫn tới một tổ chức chứng nhận đa lĩnh vực thường 
phải mất nhiều thủ tục ở nhiều cơ quan để được công nhận là tổ chức 
chứng nhận. Đối với chứng nhận VietGAP ở các địa phương, việc giám sát 
chủ yếu do cán bộ nhà nước giám sát, do vậy tần suất giám sát thấp, không 
đủ uy tín với người tiêu dùng. Để nâng cao chất lượng và uy tín hoạt động 
chứng nhận cũng như giảm chi phí và thủ tục hành chính, Việt Nam cần 
thành lập một cơ quan chuyên trách trong việc chỉ định và quản lý những 
tổ chức chứng nhận giống mô hình FAMIC của Nhật Bản. Như vậy, cần 
sửa đổi Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh 
dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

4.2.4. Đề xuất hoàn thiện thể chế quản lý nội bộ chuỗi nông 
sản thực phẩm an toàn

• Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc 
và sớm xây dựng bộ tiêu chuẩn thông tin về truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm thống nhất phù hợp với GS1�

Áp dụng truy xuất nguồn gốc là hoạt động quan trọng của mô hình 
chuỗi giá trị nông sản an toàn. Việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm tới tận hộ sản xuất, lô sản phẩm sẽ đáp ứng nhu cầu minh bạch 
về thông tin của người tiêu dùng và là điều kiện để sản phẩm hội nhập 
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với thị trường quốc tế. Hiện nay, Việt Nam chủ yếu phát triển hệ thống 
QR code để giúp việc truy xuất nguồn gốc tới hộ hoặc HTX,... nên chưa 
đảm bảo việc truy xuất tới lô sản phẩm. Hơn nữa, các sáng kiến truy xuất 
nguồn gốc sử dụng các tiêu chuẩn thông tin chưa phù hợp với tiêu chuẩn 
quốc tế GS1 nên không hội nhập được thị trường quốc tế. Đối với một 
số sản phẩm, cần bổ sung Giấy chứng nhận kiểm dịch theo lô hàng cho 
sản phẩm rau, củ, quả (sản phẩm chăn nuôi đã có). Cần có quy định về 
thông tin tem, nhãn với thực phẩm tươi sống bán lẻ phục vụ việc truy xuất 
nguồn gốc xuất xứ. Về vấn đề này đã có Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 
19/01/2019, tuy nhiên đây là chính sách mới cần có thêm văn bản hướng 
dẫn cụ thể.

• Phát triển các mô hình hợp tác quản lý ATTP theo chuỗi giá trị kết hợp 
quản lý ngang và quản lý dọc theo chuỗi�

Khuyến khích hợp tác công–tư trong quản lý ATTP trong chuỗi giá trị 
NSTP an toàn, kết hợp quản lý ngang và quản lý theo chiều dọc chuỗi là 
hoạt động cơ bản để chuỗi giá trị NSTP an toàn vận hành. Nhà nước cần 
khuyến khích các tác nhân trong chuỗi giá trị NSTP an toàn tham gia vào 
hệ thống chứng nhận có sự tham gia (PGS) phối hợp với các tổ chức chứng 
nhận độc lập bên thứ ba và tự nguyện áp dụng quy định về ATTP. Mục tiêu 
là để đảm bảo việc chứng nhận có mức phí thấp nhưng vẫn đảm bảo cho 
người tiêu dùng biết rõ sản phẩm được sản xuất như thế nào và an toàn 
trong quá trình sử dụng sản phẩm. Hộ sản xuất quy mô nhỏ có thể tham 
gia vào mô hình HTX/THT để giảm chi phí chứng nhận. Các nội dung 
chính sách này cần được hướng dẫn chi tiết bởi các địa phương khi thực 
hiện Nghị định 98 về liên kết, hay Nghị định 109 về Nông nghiệp hữu cơ.

Tăng cường công tác tổ chức tập huấn, hướng dẫn người nông dân và 
các tác nhân kinh doanh nhỏ lẻ trong chuỗi giá trị.

Công tác đào tạo thay đổi nhận thức về các biện pháp kỹ thuật sản xuất 
kinh doanh đảm bảo ATTP, áp dụng Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 
04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP 
đối với các cơ sở cần tiếp tục được thực hiện. Các địa phương cần ưu tiên 
chủ động hướng dẫn kết hợp xử phạt về vi phạm ATTP tạị các chợ đầu mối 
và chợ truyền thống, kết hợp với hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của các chợ 
nhằm cải thiện tình trạng ATTP.
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• Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về ATTP và mô hình chuỗi giá trị 
NSTP an toàn đến người tiêu dùng�

Người tiêu dùng là một tác nhân quan trọng của chuỗi giá trị NSTP 
an toàn. Người tiêu dùng cuối cùng đang rất lo lắng và quan tâm tới vấn 
đề ATTP, cho nên đây cũng là một vấn đề lớn cần phải được giải quyết để 
thay đổi nhận thức của người tiêu dùng trong các chuỗi NSTP an toàn. 
Các tác nhân trong chuỗi được sự hỗ trợ của Nhà nước cần tăng cường 
quảng bá sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng, thông qua các phương 
tiện dán nhãn sản phẩm được chứng nhận theo tiêu chuẩn, truyền thông 
làm thay đổi thói quen tiêu dùng từ sử dụng sản phẩm chưa an toàn sang 
sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn. Điều này sẽ giúp chuỗi NSTP an toàn 
tạo ra được giá trị gia tăng do chất lượng và ATTP mang lại và hoạt động 
hiệu quả, bền vững. Nghị định 115/2018 hướng dẫn thực hiện Luật ATTP 
đã có quy định về vấn đề này nhưng địa phương cần có hướng dẫn cụ thể 
và đào tạo tăng cường năng lực cho các HTX và DN nhỏ.

4.3. ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG CHUỖI NÔNG SẢN THỰC PHẨM  
AN TOÀN

Rà soát hệ thống các chính sách nhằm phát triển bền vững chuỗi NSTP 
an toàn cho thấy các chính sách đã được ban hành khá đầy đủ. Tuy nhiên, 
có nhiều chính sách mới hay việc thực hiện còn rất hạn chế, cần phải điều 
chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện đồng bộ để có thể áp 
dụng phổ biến mô hình quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn.

Nhóm thứ nhất gồm các chính sách mang tính “Định hướng” cho sự phát 
triển bền vững chuỗi NSTP an toàn bao gồm:

• Chiến lược phát triển sản phẩm nông sản quốc gia đã ban hành với 
15 sản phẩm, trong đó có rau quả, chè và thịt. Bộ NN&PTNT cần ưu 
tiên áp dụng mô hình Chuỗi giá trị NSTP an toàn với các sản phẩm 
này bằng các giải pháp đã đề xuất ở trên.

• Kế hoạch phát triển sản phẩm vùng, sản phẩm thuộc Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của các địa phương. Sản phẩm được 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý về các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các 
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địa phương đều có chương trình riêng và chính sách hỗ trợ riêng, 
cần áp dụng mô hình chuỗi giá trị NSTP an toàn và hỗ trợ qua chính 
sách của Nghị định 98/2018 và Chương trình OCOP.

• Kế hoạch phát triển các DN chế biến, các cụm chế biến NSTP. Hiện 
một số tỉnh đã có kế hoạch, có thể ưu tiên kết nối mô hình chuỗi giá 
trị NSTP an toàn với các doanh nghiệp chế biến lớn. Địa phương 
cần ưu tiên thu hút doanh nghiệp chế biến để họ đầu tư cùng với 
các tác nhân xây dựng chuỗi giá trị NSTP an toàn bền vững. Các 
kinh nghiệm của Vineco, Nafood, Doveco… đã chứng minh tính 
bền vững của mô hình.

• Kế hoạch phát triển các hệ thống phân phối hiện đại (siêu thị, chợ 
bán buôn hiện đại). Mô hình chuỗi giá trị NSTP an toàn cần được 
ưu tiên kết nối với các kênh phân phối bán buôn hiện đại nhằm phát 
huy lợi thế và phát triển bền vững. Các chính sách của Nghị định 
98/2018 cần hỗ trợ hoạt động này.

• Chính sách Nghiên cứu dự báo thị trường quốc tế và hiệp định 
thương mại quốc tế. Đây là chính sách rất quan trọng để các mô hình 
chuỗi giá trị NSTP an toàn có thể hội nhập quốc tế vào các chuỗi giá 
trị toàn cầu. Nhà nước và các địa phương cần có đào tạo tư vấn, cung 
cấp dịch vụ thông tin tốt về các phân khúc thị trường và yêu cầu chất 
lượng, ATTP nhằm giúp các tác nhân trong chuỗi giá trị NSTP an 
toàn xác định được sản phẩm mục tiêu mà mình có lợi thế, trên cơ 
sở đó lên kế hoạch phát triển bền vững chuỗi giá trị. Các chính sách 
của Nghị định 98/2018 cần hỗ trợ hoạt động này.

Nhóm thứ hai gồm các chính sách “Tạo động lực” nhằm thúc đẩy các tác 
nhân trong chuỗi NSTP phát triển, bao gồm:

• Chính sách thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi 
như HTX, THT, liên kết để phát triển bền vững chuỗi NSTP đã được 
Nghị định 98/2018 quy định, các địa phương cần hướng dẫn cụ thể 
để các tác nhân HTX, DN nhỏ có thể tiếp cận chính sách.

• Chính sách tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ, ưu đãi về 
đất đai, thuế, đầu tư, tín dụng cho các tác nhân đã có cơ chế hỗ trợ 
từ Nghị định 98/2018, tuy nhiên khi thực hiện còn nhiều vướng mắc. 
Vấn đề tín dụng cho HTX cần được thay đổi trong Luật tín dụng để 
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có thể chuyển sang phương thức cho vay tín chấp theo dự án phát 
triển chuỗi giá trị NSTP an toàn. Vấn đề đất đai cho HTX làm trụ 
sở, khu chế biến hay đất đai cho trang trại chăn nuôi cũng còn là cản 
trở lớn ở các địa phương. Do đó, các địa phương cần có chính sách 
ưu đãi cho các mô hình chuỗi giá trị NSTP an toàn được hình thành.

• Chính sách thúc đẩy các dịch vụ chuỗi như nghiên cứu phát triển 
KHCN, dịch vụ logistic, dịch vụ chứng nhận chất lượng, tiếp cận 
thị trường và quảng bá sản phẩm, dán nhãn và bao bì thực phẩm, 
bảo hộ sở hữu trí tuệ. Các dịch vụ này do tư nhân đảm nhiệm và rất 
quan trọng cho sự tồn tại, phát triển bền vững của chuỗi NSTP an 
toàn. Tuy vậy, ở các nơi vùng sâu, vùng xa, các địa phương cần có 
chính sách thu hút các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào dịch vụ hỗ 
trợ chuỗi hay thông qua hợp tác công–tư. Một số địa phương đã có 
chính sách này tuy nhiên Nhà nước cần phổ biến kinh nghiệm cho 
các địa phương chưa có chính sách.

• Cần khẩn trương có văn bản hướng dẫn các Luật Trồng trọt và Luật 
Chăn nuôi (có hiệu lực thi hành từ 2020) về mã vùng trồng, mã 
xưởng để đưa vào áp dụng trong hệ thống truy xuất nguồn gốc theo 
chuỗi. Bên cạnh đó, Nhà nước cần hướng dẫn chung về mẫu tem 
truy xuất nguồn gốc, phù hợp với tiêu chuẩn GS1 để tránh tình trạng 
loạn tem truy xuất.

Nhóm thứ ba gồm các chính sách “Phòng chống rủi ro” cho các tác nhân 
trong quá trình phát triển chuỗi NSTP an toàn, bao gồm:

• Chính sách quản lý rủi ro về ATTP bao gồm các điều kiện, tiêu chuẩn 
về ATTP, các chính sách quản lý rủi ro ATTP, chứng nhận ATTP, 
truy xuất nguồn gốc, truyền thông ATTP đến người tiêu dùng. Các 
chính sách về ATTP và phát triển chuỗi NSTP an toàn đã được thảo 
luận và kiến nghị ở phần trên. Việc thực hiện đồng bộ các chính 
sách này sẽ đảm bảo sự phát triển bền vững của chuỗi giá trị NSTP 
an toàn.

• Chính sách bảo hiểm sản xuất NN được quy định tại Nghị định 
58/2018/NĐ-CP; Quyết định 22/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ BHNN. Tuy nhiên, cần có phổ 
biến hướng dẫn các HTX và hộ nông dân nhỏ tham gia tiếp cận.  



268 ©2020. Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam

Các hộ nông dân nhỏ tham gia các HTX trong các mô hình chuỗi 
giá trị NSTP an toàn cũng là một hình thức giảm rủi ro về thị trường 
khi đầu ra được đảm bảo chắc chắn hơn bởi các hợp đồng cần được 
nghiên cứu tiếp tục.

• Phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, thích ứng với 
biến đổi khí hậu về cơ bản đã có các chính sách của Nhà nước. Tuy 
nhiên, việc thực hiện còn nhiều bất cập như rủi ro về dịch bệnh trong 
chăn nuôi hay các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cần được 
nghiên cứu thêm. Mô hình chuỗi giá trị NSTP an toàn cần được 
nghiên cứu thêm về khả năng phòng chống dịch bệnh và thích ứng 
với BĐKH để có những giải pháp khả thi hơn.

4.4. ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG CHUỖI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM AN TOÀN

Để thực thi các chính sách phát triển bền vững chuỗi giá trị NSTP an toàn, 
bên cạnh vai trò của Nhà nước ban hành các chính sách thì còn có vai trò 
chủ động của các tác nhân trong chuỗi giá trị cùng thực hiện chính sách 
và có phản hồi về chính sách.

 ■  Đối với các cơ sở sản xuất HTX, THT, DN nhỏ, trang trại, hộ gia đình
• Các cơ sơ sản xuất rau, quả tự xây dựng hệ thống giám sát chất 

lượng theo VietGAP để có thể đảm bảo ngăn chặn các mối nguy 
trong suốt quá trình sản xuất.

• Các hộ chăn nuôi cần liên kết lại hình thành các khu, vùng chăn 
nuôi tập trung, vùng an toàn dịch và cùng thực hiện áp dụng 
VietGAHP trong chăn nuôi.

• Tăng cường hoạt động trao đổi các mô hình kiểm soát ATTP an 
toàn giữa các cơ sở sản xuất để xác định các hình thức kiểm soát 
ATTP phù hợp nhất.

• Có kế hoạch trao đổi, chia sẻ thông tin thông qua việc đánh giá 
nguy cơ và rủi ro về mất ATTP với các tác nhân khác trong chuỗi 
giá trị NSTP để có các biện pháp phối hợp phòng ngừa đảm bảo 
ATTP, đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng.
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• Xây dựng các quy trình giám sát chất lương sản phẩm nội bộ để 
kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh có nguy cơ ảnh hưởng 
đến việc đảm bảo ATTP trong quá trình sản xuất và tiêu dùng 
sản phẩm.

 ■  Đối với doanh nghiệp
• Xây dựng các quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng nội bộ để 

đảm bảo ATTP trong tất cả các khâu, từ nguyên liệu đầu vào, chế 
biến, bảo quản, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm.

• Xây dựng kế hoạch giảm sát định kỳ, phối hợp với các cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền để chủ động trong việc thực hiện các biện 
pháp kiểm soát ATTP tại doanh nghiệp.

• Có cơ chế phối hợp điều phối, kiểm soát lẫn nhau giữa các tác nhân 
trong chuỗi giá trị NSTP để đảm bảo việc kiểm soát ATTP hiệu quả 
trong toàn chuỗi.

• Truy xuất nguồn gốc hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu đáp ứng 
được các yêu cầu quy định của các nước nhập khẩu. Xu hướng các 
nước nhập khẩu NSTP trên thế giới yêu cầu các sản phẩm phải 
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và truy xuất được nguồn gốc, do đó 
các mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn bền vững cần quan tâm 
đến vấn đề này, ứng dụng các công nghệ phù hợp để nâng cao khả 
năng truy xuất của sản phẩm như thông qua các vật liệu nhận diện 
riêng, các ứng dụng điện thoại cho người tiêu dùng, hoặc sử dụng 
công nghệ blockchain, phù hợp tiêu chuẩn GS1.

• Với các chuỗi giá trị chăn nuôi cần làm tốt khâu quy hoạch khu 
vực giết mổ, nâng cấp các cơ sở, các lò mổ đảm bảo đúng, đủ các 
quy định về VSTY theo Luật Thú y năm 2015. Với các chuỗi giá 
trị chăn nuôi lớn xuất khẩu cần thực nghiêm cả Luật Chăn nuôi 
năm 2018.

 ■ Đối với tổ chức của người tiêu dùng trong kiểm soát chuỗi NSTP  
an toàn
• Các mô hình chuỗi giá trị NSTP an toàn quản lý tốt ATTP “từ 

trang trại đến bàn ăn” là xu hướng tích cực cần sự ủng hộ và thúc 
đẩy mạnh của người tiêu dùng để nhân rộng.
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• Khuyến khích người tiêu dùng phát hiện và báo cáo các cơ quan 
chức năng có thẩm quyền xử lý các cơ sở sản xuất, bảo quản chế 
biến và phân phối các sản phẩm không đảm bảo ATTP; sàng lọc 
những người sản xuất và tác nhân lưu thông, chế biến sở hữu sản 
phẩm không đạt chất lượng NSTP an toàn.

• Khuyến khích việc giám sát các hoạt động quản lý nhà nước thực 
hiện đầy đủ vai trò của mình và từng bước hoàn thiện các chuẩn 
mực về chất lượng chuỗi giá trị NSTP và hệ thống giám sát kiểm tra.

• Đào tạo, hướng dẫn tổ chức người tiêu dùng tham gia tích cực 
vào công tác quản lý chuỗi NSTP, tăng cường tuyên truyền, đào 
tạo nâng cao nhận thức và thông tin những mối nguy đến người 
tiêu dùng.

 ■ Đối với tổ chức dịch vụ hỗ trợ chuỗi giá trị: truy xuất nguồn gốc, 
chứng nhận và chuyển giao KHCN

• Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy xuất nguồn gốc sử dụng 
công nghệ số phù hợp với GS1, chủ động liên kết với các mô hình 
chuỗi giá trị NSTP an toàn để cùng phát triển, đảm bảo hoạt động 
của chuỗi hiệu quả và minh bạch hơn, tăng cường niềm tin, giữa 
các tác nhân, từ đó gia tăng giá trị cho toàn chuỗi. Đây còn là công 
cụ quan trọng để Nhà nước kiểm soát và đảm bảo ATTP, quản 
lý dịch bệnh trong các chuỗi cung ứng NSTP an toàn; xây dựng, 
quảng bá và bảo vệ thương hiệu, ngăn chặn và giảm thiểu tác động 
của dịch bệnh, thực phẩm giả và thực phẩm không an toàn, tăng 
niềm tin của người tiêu dùng.

• Các doanh nghiệp chứng nhận bên thứ ba về GAP và Hữu cơ 
chủ động hợp tác với hệ thống chứng nhận PGS và các HTX để 
tăng cường hiệu quả giám sát ATTP, đảm bảo lòng tin với người 
tiêu dùng.

• Nhà nước hỗ trợ để các các tổ chức sự nghiệp có thu như viện, 
trường hay tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp tham gia cung 
cấp dịch vụ chuỗi giá trị, đầu tư nghiên cứu và chuyển giao công 
nghệ đồng bộ trong toàn chuỗi, nhằm hỗ trợ các chuỗi giá trị NSTP 
an toàn đáp ứng được yêu cầu chất lượng của từng thị trường 
mục tiêu.
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KẾT LUẬN
Đề tài đã hoàn thành các kết quả theo mục tiêu đề ra. Vấn đề quản lý 
ATTP theo chuỗi từ trang trại đến bàn ăn đã được nêu ra trong Luật ATTP 
2010, tuy nhiên thực hiện trên thực tế gặp nhiều khó khăn. Các kết luận 
sau đây theo các mục tiêu cụ thể đã đề ra.

Về mục tiêu thứ nhất, trước hết, đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận và 
thực tiễn để xây dựng được mô hình lý thuyết về quản lý chuỗi NSTP an 
toàn. Về bản chất, chuỗi NSTP an toàn phải hoạt động theo cơ chế vận 
hành của mô hình chuỗi giá trị NSTP an toàn. Trong điều kiện các hộ 
nông dân nhỏ thì HTX là yếu tố quyết định để hộ nông dân tham gia mô 
hình quản lý và có khả năng thực hiện các tiêu chuẩn ATTP do người mua 
yêu cầu. Liên kết giữa HTX và doanh nghiệp trong chuỗi dựa trên hợp 
đồng với tiêu chuẩn chất lượng và ATTP rõ ràng, cộng với khả năng truy 
xuất nguồn gốc và thông tin minh bạch tạo nên năng lực cạnh tranh và 
tính bền vững của mô hình.

Quản lý ATTP theo chuỗi cần bắt đầu từ nhận thức ATTP là trách 
nhiệm của tất cả các chủ thể tham gia trực tiếp trong chuỗi giá trị, không 
phải là chỉ riêng trách nhiệm Nhà nước. Trong nhiều chuỗi NSTP an toàn 
được xác nhận, việc quản lý ATTP còn tách riêng khỏi quản lý chất lượng 
của chuỗi và vẫn xem ATTP là trách nhiệm của Nhà nước. Kinh nghiệm 
của các chuỗi thành công cho thấy ATTP không phải là một yếu tố của 
lợi thế cạnh tranh của chuỗi mà chỉ là một điều kiện cần, tuy nhiên áp 
dụng quản lý ATTP tự nguyện, các chủ thể kinh doanh sẽ có các lợi ích:  
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(1) ATTP là điều kiện cần, chỉ có các đơn vị kinh doanh đáp ứng được 
các yêu cầu về ATTP quốc tế và trong nước mới có cơ hội tiếp cận các thị 
trường cao cấp quốc tế và trong nước; (2) Tăng cường quản lý ATTP theo 
chuỗi sẽ giảm được các rủi ro về ATTP, qua đó giảm rủi ro về mất lòng tin 
của người tiêu dùng, đây là yếu tố rất quan trọng để củng cố năng lực cạnh 
tranh. Như vậy, quản lý ATTP là yếu tố gián tiếp rất quan trọng đóng góp 
vào tăng cường năng lực cạnh tranh của chuỗi NSTP trong điều kiện của 
Việt Nam hiện nay. Các chuỗi NSTP bền vững là các chuỗi giá trị có sự tự 
nguyện áp dụng các tiêu chuẩn ATTP của các tác nhân trong chuỗi.

Về mục tiêu thứ hai, đề tài cũng đã đánh giá được thực trạng ban 
hành và thực thi các chính sách của Nhà nước liên quan đến chuỗi liên kết, 
chuỗi giá trị và quản lý ATTP theo chuỗi. Hệ thống chính sách của nước 
ta trong giai đoạn 2010–2019 đã ban hành khá đầy đủ, tuy nhiên việc thực 
thi các chính sách còn nhiều bất cập và chưa đến được người hưởng lợi.

Chính sách hỗ trợ thúc đẩy liên kết chuỗi của Nhà nước còn chưa đồng 
bộ và chưa thực sự phù hợp với điều kiện thực tế nên chưa thu hút được 
doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển chuỗi liên kết. Quản lý ATTP của 
cơ quan nhà nước chưa phù hợp, quy định quản lý còn chồng chéo. Việc 
chứng minh nguồn gốc, chất lượng sản phẩm tại các cửa hàng đảm bảo 
ATTP còn hạn chế nên người tiêu dùng vẫn chưa thực sự tin tưởng vào sản 
phẩm sạch. Chi phí cho hoạt động bán sản phẩm tại các cửa hàng đảm bảo 
ATTP cao làm giá thành sản phẩm tại các cửa hàng này khó cạnh tranh 
với sản phẩm bán tại hệ thống chợ dân sinh với nhiều nguy cơ mất ATTP. 
Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, định hướng tiêu dùng đảm bảo 
ATTP cho người tiêu dùng không đa dạng, liên tục và chuyên sâu.

Về chính sách quản lý ATTP, Nghị định 15/2018 cần được triển khai 
triệt để hơn. Hiện còn tình trạng nhiều đầu mối thực hiện công tác quản 
lý chất lượng nông, lâm, thủy sản an toàn ở cả cấp Trung ương và địa 
phương, dễ dẫn đến chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Bộ máy tổ chức 
quản lý chất lượng nông lâm thủy sản an toàn ở cấp Trung ương cơ bản 
đã được hình thành và phân công khá rõ chức năng, nhiệm vụ, tuy nhiên 
phân công ở địa phương còn chưa đồng bộ với Trung ương. Chưa có sự 
thống nhất về lợi ích giữa việc hoạch định chính sách, thực hiện chính 
sách và giám sát kết quả. Các cơ quan quản lý ATTP cùng lúc vừa chịu 
trách nhiệm xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, thực hiện và giám sát thực 
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hiện quy chuẩn, có thể dẫn đến tình trạng không báo cáo kịp thời, đầy đủ 
những vấn đề bất cập do không muốn bộc lộ yếu kém, thất bại trong việc 
triển khai và thực hiện. Phân cấp quản lý giữa các cấp trong hệ thống cần 
làm rõ để thuận lợi cho thực hiện; một số lĩnh vực chưa phân cấp mạnh 
cho địa phương và ngược lại nhiều địa phương không đảm đương được 
nhiệm vụ được phân cấp. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trung ương 
và địa phương là khâu mấu chốt trong triển khai các chương trình giám sát 
quốc gia và thực hiện các hoạt động phân cấp quản lý nhà nước về ATTP 
nhưng thực tiễn cho thấy đây đang là mối quan hệ lỏng lẻo và yếu trong 
toàn bộ chuỗi quan hệ quản lý hiện có. Thiếu chế tài bắt buộc các cơ sở sản 
xuất phải áp dụng và thực hiện các quy chuẩn về điều kiện đảm bảo ATTP 
cũng như chế tài để đảm bảo đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không 
đáp ứng yêu cầu ATTP.

Đội ngũ thanh tra chuyên ngành mới đang thí điểm, cần thúc đẩy 
nhanh sự ra đời với đầu tư của Nhà nước. Chưa có quy định cụ thể để 
phân biệt rõ phạm vi, đối tượng, nội dung của hoạt động kiểm tra thường 
xuyên, kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra việc kiểm tra và công tác thanh tra 
chuyên ngành. Hiện nay còn thiếu chính sách về hỗ trợ nâng cao năng lực 
cho các cán bộ thực hiện chính sách cấp xã vì chính những cán bộ cấp xã, 
huyện là những người trực tiếp quản lý và hướng dẫn người sản xuất. Còn 
thiếu các chính sách tuyên truyền, nâng cao nhận thức người tiêu dùng về 
thực phẩm an toàn.

Chưa có Nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật 
Chất lượng sản phẩm hàng hóa về kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ thực 
phẩm tươi sống khi lưu thông. Sản phẩm rau, củ quả vẫn chưa có giấy 
chứng nhận kèm theo lô hàng (chỉ có sản phẩm từ động vật là có giấy 
chứng nhận kiểm dịch theo lô hàng)� Chưa có quy định về thông tin tem, 
nhãn với thực phẩm tươi sống bán lẻ phục vụ việc truy xuất nguồn gốc 
xuất xứ... Thực tiễn đang đòi hỏi một Nghị định về kiểm soát nguồn gốc 
xuất xứ sản phẩm rau, quả tươi lưu thông trên thị trường: Từ vùng sản 
xuất đến chợ đầu mối, cần được kiểm soát chặt chẽ, sau đó phân phối tới 
hệ thống bán lẻ trên toàn quốc. Mỗi cơ sở phải có mã vạch riêng để truy 
xuất nguồn gốc xuất xứ khi cần thiết.

Việc kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm, thuốc thú y vẫn còn rất 
phức tạp, mức phạt chưa đủ tính răn đe. Không dễ dàng để phát hiện các vụ 
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việc vi phạm nghiêm trọng nhưng khi đã phát hiện thì xử phạt chưa thỏa 
đáng. Bất cập trong xử lý vi phạm đối với các mặt hàng nông sản tươi sống: 
đòi hỏi chi phí lưu kho, chi phí xử lý tiêu hủy sản phẩm không đạt mà không 
xác định được chủ hàng hay chủ hàng bỏ trốn. Quy trình xử lý phức tạp 
không theo kịp thực tế, gây khó khăn quản lý và tạo tâm lý cầu an, né tránh.

Việc quản lý ATTP tại cấp phường, huyện còn gặp nhiều hạn chế, do 
nhân sự phụ trách về công tác ATTP chủ yếu làm công tác kiêm nhiệm, 
nhiệm vụ còn dàn trải, đặc biệt trong công tác kiểm tra giám sát còn ngại 
trong việc thực hiện xử lý vi phạm, công tác phối hợp kiểm tra còn hạn chế.

Về mục tiêu thứ ba, đề tài đã góp phần đánh giá được thực trạng 
phát triển các chuỗi NSTP an toàn trên phạm vi toàn quốc. Trước hết, 
đề tài đánh giá hiện trạng triển khai Đề án Xây dựng và phát triển chuỗi 
cung ứng thực phẩm an toàn do Bộ NN&PTNT ban hành từ 2013. Đến 
cuối 2019, trên địa bàn cả nước đã triển khai xây dựng và phát triển mô 
hình chuỗi NSTP an toàn với 1.484 chuỗi, 2.374 sản phẩm và 3.267 địa 
điểm bán sản phẩm đã kiểm soát theo chuỗi nông sản ATTP. Tuy nhiên, 
đánh giá chung về hiệu quả hoạt động, mới có khoảng 50% số chuỗi được 
chứng nhận hoạt động có hiệu quả. Trong Sổ tay “Hướng dẫn xác nhận 
chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn” chưa có tiêu chí đánh giá chuỗi hoạt 
động hiệu quả, không hiệu quả. Chính sách xác nhận chuỗi cung ứng thực 
phẩm an toàn chưa thành công nhưng cần được tiếp tục.

Đề tài cũng đã đánh giá được hiện trạng của một số mô hình chuỗi giá 
trị thuộc lĩnh vực rau quả, chè và thịt trên toàn quốc. Nhìn chung, các mô 
hình chuỗi đã được hình thành ở các địa phương, các tác nhân tự nguyện 
áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng và ATTP nhằm nâng cao giá trị, tuy 
nhiên chưa có mô hình nào hoàn chỉnh theo hướng mô hình chuỗi giá 
trị NSTP an toàn. Nguyên nhân là các tác nhân trong chuỗi còn hạn chế 
về năng lực đầu tư, trong khi các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã có 
nhưng khó tiếp cận. Các chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi NSTP an toàn 
mới chỉ tập trung khâu sản xuất, chưa chú ý nhiều đến hỗ trợ tiêu thụ sản 
phẩm, người tiêu dùng chưa biết đến giá trị của giấy xác nhận chuỗi cung 
ứng nông sản an toàn để mua. Việc thực hiện chính sách còn lúng túng đối 
với các chuỗi dài liên tỉnh và xuất khẩu vì chưa có hướng dẫn cụ thể về việc 
phối hợp giữa các tỉnh trong việc xác nhận các chuỗi cung ứng này. Trong 
thực tế đây mới là các chuỗi mang lại giá trị gia tăng cao cho địa phương. 
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Vì vậy việc thể chế hoá chuỗi giá trị để các địa phương có thể bố trí ngân 
sách hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện 
nay, đồng thời có cơ chế hướng dẫn đồng xác nhận chuỗi cung ứng thực 
phẩm an toàn cho các tỉnh.

Về mục tiêu thứ tư, đề tài đã nghiên cứu thử nghiệm các chính sách 
về truy xuất nguồn gốc, tăng cường năng lực tiếp thị, xây dựng mô hình 
thể chế quản lý dựa trên tổng kết kinh nghiệm theo 6 bước; đề xuất thành 
công 03 mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn cho rau, quả, chè; đề xuất 
phổ biến kinh nghiệm để nhân rộng trong các ngành hàng rau quả tươi 
và chè. Bên cạnh đó, đề tài cũng đề xuất mô hình chung về quản lý chuỗi 
giá trị NSTP an toàn và các giải pháp chính sách để tạo môi trường thuận 
lợi cho mô hình chuỗi giá trị NSTP an toàn hoạt động, đảm bảo tính bền 
vững của mô hình.

Về mục tiêu thứ năm, đề tài đã đề xuất được các giải pháp hoàn thiện 
thể chế quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi NSTP an toàn 
trong thời gian tới, bao gồm các giải pháp hoàn thiện thể chế chính sách 
quản lý nhà nước đối với chuỗi, giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý nội 
bộ chuỗi giá trị, giải pháp chính sách phát triển bền vững chuỗi giá trị 
NSTP an toàn với 03 nhóm chính sách: Định hướng, Tăng năng lực và 
Phòng ngừa rủi ro cho các tác nhân tham gia chuỗi giá trị. Cuối cùng, đề 
tài cũng đề xuất được các giải pháp để thực thi chính sách phát triển bền 
vững chuỗi giá trị NSTP an toàn đối với các tác nhân trong chuỗi: HTX, hộ 
nông dân, doanh nghiệp, các công ty cung cấp dịch vụ chuỗi về truy xuất 
nguồn gốc, chứng nhận và chuyển giao KHCN.

Nhà nước chuyển dần từ tiếp cận quản lý ATTP từ tiền kiểm sang hậu 
kiểm để phát huy hiệu quả của mô hình chuỗi giá trị NSTP an toàn. Chính 
sách xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cần tiếp tục thực hiện 
trong giai đoạn sau 2020 nhưng cần thông qua kết hợp với các chính sách 
phát triển liên kết chuỗi của Nghị định 98/2018 và áp dụng mô hình quản 
lý chuỗi giá trị NSTP an toàn.

KIẾN NGHỊ

Đề tài kiến nghị Nhà nước thực hiện các giải pháp về chính sách phát triển 
bền vững chuỗi giá trị NSTP nêu trong phần đề xuất nhằm tạo cơ chế 
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khuyến khích các doanh nghiệp, HTX, trang trại, hộ nông dân tự nguyện 
áp dụng các thực hành quản lý ATTP đồng thời với các tiêu chuẩn chất 
lượng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các chuỗi giá trị.

Đề tài kiến nghị Bộ NN&PTNT thực hiện nhân rộng 03 mô hình quản 
lý chuỗi NSTP an toàn cho các ngành hàng rau, quả tươi và chè. Chuyển 
giao đào tạo về mô hình quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn cho Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia và các địa phương để mở rộng.

Các địa phương cần đưa nội dung phát triển chuỗi giá trị NSTP vào 
chính sách phát triển kinh tế địa phương nhằm tạo điều kiện cho các 
chuỗi giá trị phát triển mạnh hơn và các chủ thể trong chuỗi tự nguyện 
áp dụng các tiêu chuẩn ATTP để cải thiện chất lượng sản phẩm. Nhà 
nước tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ để xây dựng các chuỗi giá 
trị NSTP an toàn: chính sách nâng cao năng lực thông qua đào tạo, tập 
huấn; chính sách đất đai; chính sách vay vốn ưu đãi; chính sách hỗ trợ 
xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm như Nghị 
định 98... Tuy nhiên, có thể xem xét lồng ghép chính sách này với chính 
sách áp dụng mô hình chuỗi giá trị NSTP an toàn ở địa phương với sự vào 
cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, cùng cộng đồng người tiêu dùng và 
cả xã hội mới xây dựng được sự liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu dùng 
và như vậy việc xây dựng chuỗi liên kết mới đảm bảo tính khả thi và phát 
triển bền vững. Chính sách này cần kết hợp với các chương trình như 
mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hay chương trình hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí 
tuệ cho nông sản địa phương như Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu chứng nhận, 
Nhãn hiệu tập thể.

Cần khẩn trương có văn bản hướng dẫn các Luật Trồng trọt và Luật 
Chăn nuôi về mã vùng trồng, mã xưởng để đưa vào áp dụng trong hệ 
thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi. Bên cạnh đó, Nhà nước cần xây 
dựng tiêu chuẩn hướng dẫn chung về thông tin truy xuất nguồn gốc, phù 
hợp với tiêu chuẩn thông tin GS1 để tránh tình trạng loạn thông tin truy 
xuất, khó tích hợp trong hệ thống chung để chia sẻ thông tin.
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Giá: 86.000đ


	Bìa 1
	Bìa giả
	Mục lục
	Danh mục bảng
	Bảng 1. Các cơ quan địa phương cấp tỉnh được khảo sát
	Bảng 2. Các cơ quan địa phương cấp huyện được khảo sát
	Bảng 3. Các tác nhân trong chuỗi giá trị rau được phỏng vấn
	Bảng 4. Các tác nhân trong chuỗi giá trị chè được phỏng vấn
	Bảng 5. Các tác nhân trong chuỗi giá trị thịt được phỏng vấn
	Bảng 6. Các tác nhân trong chuỗi giá trị quả được phỏng vấn
	Bảng 7. Địa điểm khảo sát một số chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn
	Bảng 1.1. Các giai đoạn của phát triển chuỗi giá trị
	Bảng 1.2. Vai trò của tác nhân trong mô hình quản lý chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn
	Bảng 1.3. Các phương thức kiểm soát an toàn thực phẩm
	Bảng 1.4. Các yếu tố của tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong chuỗi thực phẩm
	Bảng 1.5. Mô hình kết hợp công tư trong quản lý an toàn thực phẩm
	Bảng 2.1. Mức độ quan trọng của các tiêu chí đối với người tiêu dùng rau tại Hà Nội �(Đơn vị tính: %)
	Bảng 2.2. Thực trạng sản xuất các chuỗi rau an toàn tại Lâm Ðồng và Hồ Chí Minh
	Bảng 2.3. Thị trường tiêu thụ các chuỗi rau an toàn tại Lâm Ðồng và TP Hồ Chí Minh
	Bảng 2.4. So sánh hiệu quả trước và sau xây dựng chuỗi thịt lợn sinh học A-Z
	Bảng 2.5. Hiệu quả của các hộ chãn nuôi trước và sau khi tham gia mô hình liên kết
	Bảng 2.6. Thông tin chung các trang trại liên kết chăn nuôi với Công ty CP
	Bảng 2.7. Phân công nhiệm vụ quản lý chất lượng đối với sản phẩm trồng trọt
	Bảng 2.8. Phân công nhiệm vụ quản lý chất lượng đối với sản phẩm chăn nuôi
	Bảng 3.1. Thông tin về sản phẩm, nhà sản xuất trên bao bì đóng gói
	Bảng 3.2. Phân tích SWOT chuỗi xoài Suối Lớn tỉnh Đồng Nai
	Bảng 3.3. Lịch thời vụ xoài tại HTX Xoài Suối Lớn
	Bảng 3.4. Diện tích sản xuất trước và sau khi triển khai 3 mô hình
	Bảng 3.5. Tổng doanh thu (triệu đồng) trước và sau khi triển khai  3 mô hình HTX
	Bảng 3.6. Thu nhập của các hộ (triệu đồng) trước và sau khi triển khai 3 mô hình

	Danh mục sơ đồ
	Danh mục biểu đồ
	Danh mục hình
	Hình 2.1. Thịt VietGAP của Công ty Vissan được bảo quản trong tủ mát bán trong siêu thị
	Hình 2.2. Thịt VietGAHP của Công ty Vissan được bán tại chợ truyền thống trong điều kiện thường
	Hình 2.3. So sánh logo chung của Bộ NN&PTNT và logo riêng của TP Hồ Chí Minh
	Hình 3.1. Giai đoạn 1, phôi nhãn chưa có  QR code
	Hình 3.2. Giai đoạn 2, nhãn hoàn thiện
	Hình 3.3. Cuộn nhãn in giai đoạn 1
	Hình 3.4. Cuộn nhãn giai đoạn 2
	Hình 3.5. Máy in tem QR code
	Hình 3.6. Mực in nhiệt
	Hình 3.7. Thông tin nguồn gốc rau thể hiện trên điện thoại của người tiêu dùng
	Hình 3.8. Sơ chế, phân loại, đóng gói sản phẩm
	Hình 3.9. Hội nghị thử nếm rau an toàn của HTX Tự Nhiên tại siêu thị Vinmart
	Hình 3.10. Gian hàng sản phẩm rau an toàn của HTX Tự Nhiên tại siêu thị Big C
	Hình 3.11. Giấy chứng nhận sản xuất chè Shan Tuyết của HTX theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam
	Hình 3.12. Giấy chứng nhận sản phẩm trà đen, trà xanh và hồng trà của HTX theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu
	Hình 3.13. Giấy chứng nhận chế biến và đóng gói sản phẩm chè Shan Tuyết hữu cơ của HTX theo tiêu chuẩn HACCP
	Hình 3.14. Một số bao bì nhãn mác của HTX chè hữu cơ Phìn Hồ
	Hình 3.15. Thông tin nguồn gốc chè thể hiện trên điện thoại của người tiêu dùng
	Hình 3.16. Giới thiệu sản phẩm chè hữu cơ đến các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản
	Hình 3.17. Gian hàng giới thiệu sản phẩm chè hữu cơ của HTX Phìn Hồ tại hội chợ
	Hình 3.18. Xoài sau thu hoạch tại HTX
	Hình 3.19. Giấy chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP và GlobalGAP
	Hình 3.20. Mã vùng trồng xuất khẩu sang Australia của HTX xoài Suối Lớn
	Hình 3.21. Mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc của xã Xuân Hưng
	Hình 3.22. Xoài được thu gom và đóng gói chuẩn bị bán cho thương lái
	Hình 3.23. Mã QR code truy xuất nguồn gốc của xoài tại HTX Xoài Suối Lớn
	Hình 3.24. Mã vùng trồng của HTX Suối Lớn xuất khẩu sang thị trường Australia
	Hình 3.25. Sản phẩm đóng gói mã vùng
	Hình 3.26. Nhật ký ghi chép đồng ruộng
	Hình 3.27. Mã vùng sản xuất xoài tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai


	Lời cảm ơn
	Tóm tắt
	Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn, bền vững ở Việt Nam
	Mở đầu
	Chương I. Cơ sở lý luận, thực tiễn về mô hình thể chế quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi nông sản thực phẩm an toàn
	1.1.	Cơ sở lý luận về chuỗi nông sản thực phẩm an toàn
	1.1.1.	Một số khái niệm liên quan
	1.1.2.	Vai trò của các tác nhân trong mô hình quản lý chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn
	1.1.3.	Quy trình xây dựng mô hình quản lý chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn
	1.1.4.	Nội dung phát triển bền vững của mô hình thể chế quản lý chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn
	1.1.5.	Về chính sách phát triển bền vững chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn

	1.2.	Cơ sở thực tiễn về mô hình thể chế quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi nông sản thực phẩm an toàn
	1.2.1.	Xu hướng phát triển các mô hình thể chế quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi nông sản thực phẩm an toàn trên thế giới
	1.2.2.	Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô hình quản lý và chính  sách phát triển bền vững chuỗi nông sản thực phẩm an toàn
	1.2.3.	Các bài học kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam


	Chương 2. Thực trạng các chuỗi nông sản thực phẩm an toàn và thể chế quản lý, chính sách phát triển bền vững các chuỗi nông sản thực phẩm an toàn ở Việt Nam giai đoạn 2010-2019
	2.1.	Thực trạng phát triển các chuỗi nông sản thực phẩm an toàn 2010-2019
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