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Nguyên tắc cơ bản đối 
với các hoạt động tiếp 
thị thí điểm

1. Phân biệt phương pháp 
tiếp cận dựa trên điều 
kiện hiện tại của các 
nhóm mục tiêu

2. Quá trình kết nối liên 
tục

3. Tìm người mua có 
trách nhiệm với xã hội 
và thiết lập lòng tin
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Tập huân TOT về tiếp thị

2.4  Đối thoại Thị trường



2.6  Biện pháp canh tác Rau an toàn
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2.6.1 Thiết lập ruộng thí điểm

- Chọn người chịu trách nhiệm canh tác

- Thiết lập ruộng thí điểm cho nhóm mục tiêu

2.6.2 Sản xuất cây trồng an toàn

Vấn đề thực tế Giải pháp Kỹ thuật chính dự kiến

Năng suất rau thấp do 

điều kiện đất ruộng không

phù hợp với sản xuất rau

- Cải thiện điều 

kiện đất ruộng

- Dùng phân ủ để cải thiện điều kiện thổ nhưỡng

- Bón một lượng phân bón thích hợp để điều chỉnh thành phần dinh 

dưỡng

- Cải tiến công tác cày bừa, lên luống

- Đánh giá kinh tế (phân tích chi phí và lợi ích)

Chất lượng rau thấp do 

ảnh hưởng sâu bệnh

- Cải tiến biện 

pháp kiểm 

soát sâu bệnh

- Sử dụng hóa chất nông nghiệp thích hợp để kiểm soát sâu bệnh

- Cải tiến khâu gieo hạt, sản xuất giống, trồng để giảm sâu bệnh

- Đánh giá kinh tế (phân tích chi phí và lợi ích)

- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do sâu bệnh

Chất lượng rau thấp do 

thiếu sử dụg vật tư

- Sử dụng vật tư 

nông nghiệp

- Sử dụng thảm phủ, khung che ni lông hoặc nhà kính để cân bằng sự sinh 
trưởng, thúc đẩy sinh trưởng, kiểm soát côn trùng,  sâu bệnh.
- Đánh giá kinh tế (phân tích chi phí và lợi ích)
-Kiểm soát sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong danh mục cho phép 
của chính phủ
-Khuyến khích nông dân sử dụng thuốc trừ sâu sinh học

Những vấn đề thực tế  được quan sát và Kỹ thuật Chính dự kiến



2.7 Hướng dẫn tại chỗ về áp dụng GAP cơ bản
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2.7.3 Giám sát nội bộ

- Giám sát nội bộ sẽ được thực hiện mỗi tháng một lần. 

- Người tham gia là những người phụ trách sản xuất, giám sát viên nội bộ, 
giám sát viên kỹ thuật của PPMU và nông dân để chia sẻ kinh nghiệm và 
đưa ra hướng dẫn cho nông dân trong áp dụng GAP cơ bản. 

2.7.4 Thanh tra nội bộ

- Thanh tra nội bộ sẽ được thực hiện 
1-2 lần/năm theo danh mục kiểm 
tra GAP cơ bản (26 mục)

- Giám sát kỹ thuật của PPMU sẽ 
tham gia giám sát nội bộ để hướng 
dẫn nhóm mục tiêu



2.8 Cải thiện các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
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- Trên cơ sở xem xét các nhu cầu thị trường, Nhóm Dự án JICA và PPMU
tiến hành một đánh giá kỹ thuật để cải thiện điều kiện đảm bảo an toàn
và vệ sinh thực phẩm trong khu vực sản xuất, khu vực sơ chế và các
điểm tiêu thụ hàng hóa.

- Nhóm Dự án JICA và PPMU sẽ xây dựng một kế hoạch nâng cấp và dự
thảo một danh sách các thiết bị và vật tư cần thiết.

- Nhóm Dự án JICA và PPMU sẽ giám sát
công tác lắp đặt và vận hành, và đánh
giá việc sử dụng các trang thiết bị đã
lắp đặt và sự cải thiện về điều kiện an
toàn và vệ sinh thực phẩm so với điều
kiện trước đây.



2.10  Kiểm tra và Giám sát bên ngoài

8

2.10.1 Kiểm tra và đánh giá thực hiện GAP cơ bản

2.10.2 Kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu

- PPMU và Nhóm Dự án JICA sẽ đánh giá tình hình thực hiện các dự án thí điểm theo
GAP cơ bản thông qua sử dụng danh mục kiểm tra.

- PPMU sẽ phân công một nhân viên phù hợp làm vị trí giám sát viên bên ngoài.

- Một báo cáo kiểm tra sẽ được chuẩn bị và trình lên PPMU và Nhóm Dự án JICA.

(1) Thử mẫu nhanh

-Thử mẫu nhanh sẽ được cán bộ giám sát của PPMU thực hiện bằng
cách sử dụng một bộ công cụ kiểm tra nhanh

-Kết quả thử nhanh sẽ được chia sẻ giữa các nhóm mục tiêu, PPMU và
Nhóm Dự án JICA và sẽ không công bố rộng rãi

(2) Kiểm tra trong phòng thí nghiệm

-Kiểm tra trong phòng thí nghiệm sẽ được PPMU Nhóm Dự án JICA sắp
xếp.

-Cán bộ giám sát của PPMU sẽ lấy mẫu và gửi mẫu đến một phòng thí
nghiệm có đủ tiêu chuẩn.

-Kết quả sẽ được công bố rộng rãi và sử dụng để tiếp thị như một bằng
chứng về độ an toàn của sản phẩm



Ruộng rau

3.1 Cơ cấu thực hiện Dự án Thí điểm

Giám
sát nội

bộ

Người mua

Sở NN&PTNT

Người tiêu
dùng

Quản lý Sản
xuất

Hướng dẫn quy trình
sản xuất

Đặt hàng

Kiến nghị cải
tiến

Công bố

Yêu cầu công bố

Nhóm Nông dân

Quản lý hậu
cần

Ghi chép nhật ký sản xuất

Cultivation 
record

Giám sát bên ngoài

Kiểmt ra
thực địa

Các nhóm bên ngoài

Kiểm tra thực
địa

Quản lý kinh
doanh

Trưởng nhóm

Producer
Người sản

xuất

Giao hàng

Kế toán

Kiểm tra sổ
sách
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2.5  Lập kế hoạch canh tác dựa trên nhu cầu thị trường
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2.5.1  Thiết lập nhóm sản xuất rau an toàn

Đội B
Cà chua

Nhóm nông dân

Đội A
Cải bắp

Đội C
Dưa

Người mua A Người mua B Người mua C

Quản lý sản
xuất

Quản lý sản 
xuất

Quản lý hậu
cần

Trung tâm
thu gom

Quản lý sản
xuất
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TT.
Tên Nhóm Quy mô

(Tổng số)

Quy mô
Nhóm thí

điểm
Loại rau mục tiêu

Hà Nam

HN-N3
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 
Hạ Vĩ

1.45ha

25 thành viên

(1.1ha)

25 thành viên

Vụ đông: Súp lơ (16 hộ; 5100 m2); 
bắp cải (8 hộ; 4200 m2)

HN-N7
Liên nhóm nông dân Phạm Hồng
Hiệp

2.5ha

13 lao động

2.5ha

13 lao động

Vụ đông: Cà chua (3600 m2)

Vụ hè:  Dưa lê (10,000 m2)

Hải Dương

HD-N1
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp
Tân Minh Đức

27ha

168 thành viên

(10ha)

60 thành viên

Vụ đông: bắp cải (20 hộ; 4 ha)
Vụ hè: dưa lê (10 hộ; 2 ha); Dưa hấu
(10 hộ; 2 ha)

HD-N4
Công ty Rau củ quả an toàn
Thanh Hà

20ha

59 thành viên

4ha

40 thành viên

Vụ đông: Cà chua (6 hộ; 4000 m2);
Vụ hè: Dưa chuột (4 hộ; 2500 m2)

HD-N5
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở 
xã Đức Chính

200ha

1,636 thành viên

7ha

74 thành viên

Vụ đông: Carrot, 

Vụ hè: dưa lê, dưa hấu

Hưng Yên

HY-N2
Công ty cổ phần Rau,củ, quả
Nhật-Việt

1ha

5 thành viên

1ha

5 thành viên

Vụ đông: cà chua, rau ăn lá

Vụ hè: dưa, rau ăn lá

HY-N4
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp
Yên Phú

15.5ha

197 thành viên

(3,4 ha)

32 thành viên

Vụ đông: Cà chua (15Hộ; 2 ha); Bắp
cải (10 Hộ; 1 ha).

Vụ hè: Dưa chuột (10 Hộ; 1 ha); dưa
lê (10 Hộ ; 1 ha)

Quy mô Nhóm mục tiêu tham gia Dự án thí điểm 




