UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 3109 /SNN&PTNT-QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 04

tháng 8 năm 2022

V/v tham luận tại Hội nghị sơ kết
công tác phối hợp đảm bảo ATTP,
nâng cao chất lượng nông lâm thủy
sản giao thương giữa thành phố Hà
Nội và các tỉnh, thành phố năm
2022.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa nhận được công văn số 2009/SNNQLCL ngày 26/7/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về
việc tham luận tại Hội nghị sơ kết công tác phối hợp đảm bảo ATTP, nâng cao chất
lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố
năm 2022.
Thực hiện Chương trình phối hợp số 7237/CTPH-BNNPTNT-UBND ngày
23/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND TP Hà Nội về việc
đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa
thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình phối
hợp “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao
thương giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”, Sở Nông
nghiệp và PTNT Thanh Hóa gửi bài tham luận tham gia Hội nghị sơ kết công tác
phối hợp đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa
thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2022, như sau:
(có bài tham luận của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Bài tham luận
của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Thương Mại Phong Cách Mới gửi kèm theo)
Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội xem xét tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở (để b/c);
- Chi cục QLCLNLTS Hà Nội;
- Lưu: VT, CCQLCL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Viết Chọn

Tham Luận:
Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp “Đảm bảo an toàn thực phẩm,
nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội
và tỉnh Thanh Hóa năm 2022, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023
(Kèm theo Công văn số
/SNN&PTNT-QLCL ngày /8/2022 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa)
I. Tiềm năng về nông nghiệp Thanh Hóa
- Về sản xuất nông nghiệp: Thanh Hoá có tổng diện tích tự nhiên 11.114
km , trong đó diện tích đất nông nghiệp 909.766 ha (chiếm 81,86% tổng diện tích
tự nhiên). Quy mô sản xuất ở các lĩnh vực (ước thực hiện năm 2021):
+ Lĩnh vực trồng trọt: Lúa 231,2 nghìn ha, sản lượng 1,4 triệu tấn; ngô diện
tích 42,7 nghìn ha, sản lượng 200 nghìn tấn; mía diện tích 18,9 nghìn ha, sản
lượng 1,213 triệu tấn; sắn diện tích 14.671 ha, sản lượng 224.586 tấn; cây ăn quả
diện tích 21,68 nghìn ha, sản lượng 30,48 nghìn tấn; rau các loại diện tích 50,6
nghìn ha, sản lượng 580,7 nghìn tấn.
+ Lĩnh vực chăn nuôi: Đàn lợn 1.182,3 nghìn con, sản lượng thịt hơi 150
nghìn tấn; đàn trâu, bò thịt 306 nghìn con, sản lượng thịt 37 nghìn tấn; đàn gia cầm
22,37 triệu con, sản lượng thịt 55,0 nghìn tấn; sữa bò: 43,53 nghìn tấn.
+ Lĩnh vực thủy sản: sản lượng 193,9 nghìn tấn, trong đó sản lượng khai
thác 130,2 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng 63,6 nghìn tấn.
- Về chế biến nông sản: Trên địa bàn tỉnh hiện có 108 doanh nghiệp chuyên
về chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm, trong đó: lúa gạo có 07 doanh nghiệp
công suất 235 nghìn tấn/năm; 01 nhà máy chế biến sữa gạo lứt giàu protein công
suất 120 triệu hộp/năm; 02 nhà máy chế biến mía đường công suất 16.500 tấn mía
cây/ngày; 01 nhà máy chế chế biến nước dinh dưỡng tế bào mía với công suất thiết
kế 120 triệu hộp/năm; 03 doanh nghiệp chế biến ngô công suất 120 nghìn tấn/năm;
05 nhà máy chế biến tinh bột sắn công suất 133,2 nghìn tấn/năm; 06 doanh nghiệp
chế biến trái cây công suất 15.100 tấn/năm; 17 doanh nghiệp chế biến rau công suất
109.200 tấn/năm; 32 cơ sở giết mổ thủ công tập trung với công suất 5 - 15
con/ngày; 02 cơ sở giết mổ lợn sữa xuất khẩu (công suất 1.000 - 1.500 con/ngày);
01 nhà máy giết mổ, chế biến gia cầm xuất khẩu công suất 8.000 con/giờ; 01 nhà
máy chế biến sữa công suất 156 triệu hũ/năm; 35 doanh nghiệp chế biến, kinh
doanh sản phẩm thủy sản công suất 130 nghìn tấn sản phẩm/năm …
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- Về chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử trong xây dựng chuỗi giá
trị nông sản
+ Trên địa bàn tỉnh, hiện nay có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh
doanh nông sản thực phẩm đã quan tâm, chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong
sản xuất và quản trị cơ sở. Một số đơn vị đã sử dụng công nghệ số nhằm quản lý
sản xuất hoặc phục vụ truy xuất sản phẩm, tiêu biểu: Công ty CP mía đường Lam
Sơn, Công ty Phong cách mới ứng dụng các phần mềm phân tích dữ liệu về môi
trường, trên cây trồng đồng thời sử dụng thiết bị được lắp đặt tại cánh đồng để tự
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động tưới nước, cung cấp dưỡng chất cho cây trồng dựa trên các số liệu phân tích
qua phần mềm, cho phép truy xuất, theo dõi và quản lý toàn bộ các thông số này
theo thời gian thực; Trang trại Bò sữa thuộc công ty bò sữa Việt Nam áp dụng
Công nghệ quản lý đàn hiện đại kết nối thẻ chip điện tử trên mỗi cá thể vật nuôi
với hệ thống giám sát trung tâm, hệ thống này sẽ liên tục giám sát và cập nhật thời
gian ăn, khẩu phần ăn được tính toán tỷ lệ dinh dưỡng tối ưu, không dư lượng
kháng sinh và thuốc trừ sâu, cho chất lượng sữa tươi nguyên liệu tốt nhất. Ngoài
ra, một số doanh nghiệp (Công ty CP thương mại Sao Khuê, Công ty CP xuất
nhập khẩu thực phẩm Sao Mai, Công ty CP nước mắm Lê Gia, Công ty TNHH
chế biến hải sản Ba Làng, Công ty CP nước mắm Tĩnh Gia…) đã áp dụng công
nghệ thông tin vào điều hành sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm; sử dụng
website để giới thiệu quảng bá, kinh doanh sản phẩm; ứng dụng phần mềm truy
xuất nguồn gốc sản phẩm; tham gia giới thiệu và kinh doanh tại các trang thương
mại điện tử như: Shopee, nongsanantoanthanhhoa, www.sendo.vn.
+ UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày
27/8/2021 về việc Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử,
thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và đảm bảo cung cấp hàng
hóa thiết yếu trong tình hình dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế
hoạch số 241/KH-UBND ngày 10/11/2021 về truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất
nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
+ Sở Nông nghiệp và PTNT đã hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn
thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn. Tổ chức
07 hội nghị hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ
sản thực hiện quy trình sản xuất, thu hoạch, chế biến, đóng gói, giao nhận nhằm
đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, hướng dẫn vận hành và
bán hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn với 1.020 người tham dự; tổ
chức 28 lớp tập huấn kiến thức quản lý về chất lượng, ATTP trong sản xuất, kinh
doanh nông lâm thủy sản cho 3.070 học viên là cán bộ làm công tác quản lý ATTP
các cấp, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn
tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ 20 cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý, đăng ký tham gia,
quảng bá, giới thiệu và kinh doanh thực phẩm trên phần mềm kết nối cung cầu
nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa; 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
phẩm nông lâm thủy sản thuộc trách nhiệm quản lý, đăng ký tài khoản bán hàng,
có sản phẩm được quảng bá, giới thiệu và có tài khoản thanh toán điện tử trên sàn
thương mại điện tử postmart.vn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
- Về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ
Thực hiện Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030;
trong năm qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh vận dụng
có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh ban hành để phát
triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã từng bước hình thành và phát
triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu hiệu quả, bền vững; đồng thời khuyến
khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh chế biến và
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tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ theo các chuỗi giá
trị,…
- Về cấp mã số vùng trồng
Đã tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng, thiết lập về giám sát vùng trồng, cơ
sở đóng gói cho cán bộ kỹ thuật các Trung tâm DVNN, cơ sở trồng trọt có nhu cầu
xây dựng vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu trong thời gian tới tại huyện Ngọc
Lặc, Thọ Xuân, Nga Sơn, Triệu Sơn. Phối hợp với đơn vị chuyên môn của các
huyện (Yên Định, Sầm Sơn…) kiểm tra, giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói đã
được cấp mã số. Đến nay, trên toàn tỉnh có 15 mã vùng trồng; 02 cơ sở đóng gói
xuất khẩu ớt sang Malaysia; 01 cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc; 15 hồ
sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng và 02 cơ sở đóng gói đã được gửi sang Trung
Quốc phê duyệt.
- Về áp dụng tiêu chuẩn quốc tế (Global GAP, HACCP, ISO)
Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND
tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm
tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
giai đoạn 2021-2025” năm 2022; nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên
truyền, tăng cường tập huấn hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật, các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến (GAP, GMP, HACCP,
SSOP…) vào sản xuất và xây dựng phát triển chuỗi liên kết nông sản thực phẩm
an toàn; hỗ trợ xây dựng các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, áp dụng
hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến để tạo ra nhiều sản phẩm nông sản thực
phẩm an toàn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và hướng tới xuất khẩu.
II. Kết quả phối hợp về việc quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực
phẩm, nâng cao chất lượng; Kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm nông lâm
thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và Thanh Hóa năm 2022.
Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác trong quản lý chất
lượng, an toàn thực phẩm, giám sát, thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc sản
phẩm nông lâm thủy sản của Thanh Hóa đưa về Hà Nội tiêu thụ và ngược lại. Đẩy
mạnh hợp tác trong công tác kiểm dịch động vật liên tỉnh, phòng chống dịch bệnh
trên động vật, thủy sản; phát triển sản xuất rau an toàn, nông nghiệp công nghệ cao,
nông nghiệp hữu cơ; quản lý vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản,
thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...). Phối hợp, hỗ trợ các sản
phẩm của chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn của tỉnh Thanh Hóa tham gia Hệ
thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội
(check.hanoi.gov.vn).
Tổ chức cho 40 Doanh nghiệp tham gia các hội nghị, hội chợ trưng bày,
giới thiệu sản phẩm, các hoạt động kết nối sản xuất – tiêu thụ sản phẩm nông sản
chất lượng an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội do Trung tâm Xúc tiến thương
mại Nông nghiệp, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà nội tổ chức.
Duy trì 11 chuỗi cung ứng các sản phẩm nông sản, thực phẩm của các
doanh nghiệp tại thị trường Hà Nội. Hàng năm, cung ứng cho thị trường Hà Nội
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khoảng 15.000 – 18.000 tấn đường; 3.000 – 4.000 tấn thịt gà; 28.000 – 40.000 lít
nước mắm; 50 – 80 tấn mắm tôm, mắm tép; 2 – 3 tấn mực, cá; 1.000 tấn muối bột
canh, muối I ốt; 180 – 250 tấn rau các loại; 65 – 70 tấn dưa kim hoàng hậu; 45 –
50 tấn dưa chuột Baby; 25 – 30 tấn cà chua ...
III. Một số tồn tại hạn chế, nguyên nhân
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy mô sản xuất nhỏ, thiếu nguồn lực về tài
chính, thiếu nhân lực nội bộ để triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, ứng
dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số ... trong xây dựng chuỗi giá trị nông sản.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm giảm sản lượng cung ứng
nông sản, thực phẩm ra tỉnh ngoài, chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh. Số cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chuẩn ...
của các Siêu thị tại thị trường Hà Nội còn ít. Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội và
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa còn chưa tổ chức được nhiều hoạt động kết
nối sản xuất – tiêu thụ sản phẩm chất lượng, an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội
và tỉnh Thanh Hóa.
IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
- Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác quản lý chất
lượng, an toàn thực phẩm, giám sát, thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc sản
phẩm nông lâm thủy sản của Thanh Hóa đưa ra Hà Nội tiêu thụ và ngược lại.
- Đẩy mạnh hợp tác trong công tác kiểm dịch động vật liên tỉnh, phòng chống
dịch bệnh trên động vật, thủy sản; phát triển sản xuất rau an toàn, nông nghiệp công
nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; quản lý vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, vật nuôi,
thủy sản, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...).
- Phối hợp, hỗ trợ các sản phẩm của chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn của
tỉnh Thanh Hóa tham gia Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực
phẩm thành phố Hà Nội (check.hanoi.gov.vn).
- Tiếp tục xây dựng gia tăng số chuỗi, quy mô chuỗi cung ứng thực phẩm
nông lâm thủy sản, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm nhằm cung cấp sản
phẩm nông lâm thủy sản tiêu thụ tại thành phố Hà Nội.
- Thường xuyên giới thiệu các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản
tham gia các hội nghị, hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm, các hoạt động kết
nối sản xuất- tiêu thụ sản phẩm chất lượng, an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Tổ chức các đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm phát triển chuỗi liên kết
sản xuất tiêu thụ nông sản, kết nối giao thương sản phẩm nông lâm thủy sản.
V. Kiến nghị đề xuất
Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực
thuộc tăng cường phối hợp, hỗ trợ Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và các
Doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn
cung cấp cho thành phố Hà Nội và Chương trình phối hợp “Đảm bảo an toàn thực
phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội
và tỉnh Thanh Hóa./.
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Tham luận:
Công ty Cổ phần Xây Dựng và Thương Mại Phong Cách Mới tham gia
Chương trình phối hợp “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng
nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa
năm 2022
(Kèm theo Công văn số
/SNN&PTNT-QLCL ngày /8/2022 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa)
Công ty cổ phần Xây Dựng và Thương Mại Phong Cách Mới là doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất Nông nghiệp với các sản phẩm như Dưa
lưới Taki, Dưa chuột baby, rau ăn lá các loại và các sản phẩm chế biến sâu từ rau
củ quả như Bột rau má, thạch rau má, trà rau má, bột cần tây, bột cải kale, bột tía
tô, bột diếp cá. Công ty đã vinh dự đạt các giải thưởng như Giải thưởng Sao vàng
Đất Việt, Chứng nhận OCOP 4 sao cho các sản phẩm như Dưa lưới Taki, dưa
chuột baby. Nhờ có sự giám sát, phối hợp chặt chẽ của chi cục Quản lý chất lượng
nông lâm sản và thủy sản Thanh Hóa, Công ty ngày càng hoàn thiện hơn trong
việc quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm để sản phẩm đến
tay người tiêu dùng luôn trong chất lượng tốt nhất. Công ty cũng thường xuyên
tham gia các chương trình kết nối giao thương của các ban ngành trong tỉnh, giúp
sản phẩm được quảng bá sâu rộng hơn trên địa bàn cả nước.
Trong thời kỳ chuyển đổi số, việc ứng dụng thương mại điện tử trong xây
dựng chuỗi giá trị là hết sức cần thiết. Ngày nay, các sàn thương mại điện tử phát
triển là bàn đạp để thúc đẩy các sản phẩm nông nghiệp dễ tiếp cận hơn đến tay
người tiêu dùng. Ngoài ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, Công ty đã ứng
dụng các công nghệ hàng đầu trong sản xuất như hệ thống cảnh báo thời tiết, sâu
bệnh hại, hệ thống đo, pha dinh dưỡng tự động giúp tiết kiệm công lao động cũng
như xử lý các sự cố phát sinh một cách đơn giản nhất. Đối với các sản phẩm chế
biến sâu như Bột rau má, thạch rau má, trà rau má, công ty ứng dụng công nghệ
sản xuất tiên tiến của Nhật Bản như hệ thống sấy lạnh, giúp sản phẩm sau khi sấy
giữ nguyên hương vị, màu sắc như rau tươi. Sản phẩm sau khi hoàn thiện, Công ty
áp dụng hệ thống truy suất nguồn gốc thông qua QR code, giúp khách hàng nắm
rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như quy trình sản xuất sản phẩm. Ngày nay, người tiêu
dùng không chỉ chú trọng đến chất lượng của sản phẩm mà các thông tin khác của
sản phẩm cũng được người tiêu dùng quan tâm. Chính vì vậy, hệ thống quản lý
thông tin sản phẩm là rất quan trọng, các doanh nghiệp cần lưu ý về vấn đề này để
sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.
Từ khâu phát triển vùng nguyên liệu đến khâu sơ chế, chế biến, Công ty
luôn kiểm soát nguyên liệu cũng như ứng dụng hệ thống kiểm soát chất lượng như
ISO, HACCP, ATVSTP.. để nâng cao chất lượng, phấn đấu để sản phẩm ngày
càng được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng, trở thành công ty đi đầu trong lĩnh
vực sản xuất, chế biến nông nghiệp./.
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