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CÔNG BÁO
ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 98/2006/Qð-UBND

Số 8 - 15 - 7 - 2006

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về phê duyệt Chương trình mục tiêu, phát triển rau an toàn
trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 104/2002/Qð-UB ngày 19 tháng 4 năm 2002 của Ủy
ban nhân dân thành phố “Về chương trình, mục tiêu phát triển rau an toàn ñến năm
2010”;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ
trình số 867/TTr-SNN-KHTC ngày 05 tháng 7 năm 2006,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay phê duyệt Chương trình mục tiêu, phát triển rau an toàn trên ñịa
bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010.
ðiều 2. Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố chủ trì
phối hợp với các sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện có
sản xuất rau, các tổ chức kinh tế và nông dân của các quận - huyện triển khai
Chương trình ñược phê duyệt; ñảm bảo các mục tiêu: Xây dựng các ñề án, dự án
chi tiết, lập kế hoạch ngân sách hàng năm cho chương trình, trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt, tổng kết hàng năm, phổ biến ñiển hình sản xuất có hiệu quả.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố,
Trưởng Ban Chỉ ñạo Nông nghiệp - Nông thôn thành phố, Giám ñốc Sở Nông
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nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Sở
Tài chính, Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi
trường, Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Tổng Giám ñốc Tổng Công ty Nông
nghiệp Sài Gòn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trồng rau chịu
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thiện Nhân
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
RAU AN TOÀN TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ
GIAI ðOẠN 2006 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 98 /2006/Qð-UBND
Ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. MỤC TIÊU:
1. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống kiểm soát, tự
kiểm soát dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ rau
an toàn. Hạn chế ñến mức thấp nhất dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật, không ñể xảy
ra hiện tượng ngộ ñộc cấp tính ñối với rau lưu thông trên ñịa bàn thành phố.
2. Sản xuất rau an toàn với giá thành hạ, chất lượng và năng suất cao theo
hướng 3 giảm (giống, phân hóa học, thuốc Bảo vệ thực vật) và ứng dụng công nghệ
sinh học, hạn chế thấp nhất các chỉ tiêu ñộc chất, ñảm bảo an toàn ñể nâng cao sức
cạnh tranh trong nội ñịa và trong ñiều kiện hội nhập với các nước trong khu vực.
3. Mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn. Xây dựng vùng rau tập trung ñể
ñầu tư công nghệ quản lý GIS, tiêu chuẩn GAP và công nghệ truy nguyên nguồn
gốc xuất xứ hàng hóa bằng mã vạch, phục vụ xuất khẩu từ năm 2008.
4. ðẩy mạnh hoạt ñộng truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người sản
xuất cũng như người tiêu dùng ñối với rau an toàn, góp phần tác ñộng ñến sản xuất rau
tại thành phố ñủ ñáp ứng cho 60 - 70% nhu cầu sản lượng rau tiêu thụ của năm 2010.
II. YÊU CẦU:
1. Tiếp tục tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ và giống mới
cho nông dân trồng rau trên 90% nắm vững quy trình sản xuất rau an toàn. Tổ
chức khảo sát, ñánh giá và công nhận vùng rau an toàn chuyển ñổi khoảng 3.500
ha ñất trồng lúa ñể nâng tổng diện tích canh tác là 5.700 ha, tương ứng diện tích
gieo trồng khoảng 20.000 ha, năng suất trung bình ñạt trên 24 tấn/ha gieo trồng,
sản lượng ñạt 580.000 tấn/năm 2010.
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2. Xây dựng và triển khai thực hiện tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt
(GAP) một số loại rau của thành phố.
3. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát, kiểm tra ñể chứng nhận và cấp nhãn sản
phẩm rau an toàn hoặc rau sản xuất theo quy trình GAP; tổ chức quản lý chặt chẽ
về dư lượng ñộc chất, vi sinh vật trong rau tại các chợ ñầu mối trên ñịa bàn thành
phố.
4. Các sản phẩm rau sản xuất và kinh doanh trên ñịa bàn thành phố ñảm bảo
các tiêu chuẩn về chất lượng rau an toàn có dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật, kim
loại nặng, nitrate, vi sinh vật ñều dưới mức quy ñịnh của Nhà nước.
III. NHIỆM VỤ:
1. Kế hoạch phát triển diện tích rau qua các năm:
Bảng 1: Kế hoạch phát triển diện tích rau trên ñịa bàn thành phố
ðơn vị tính : ha canh tác
Năm

Bình Chánh Củ Chi Hóc Môn Khác

Tổng

Tăng

2005

813

882

300

240

2.235

2006

900

1.600

400

240

3.140

905

2007

100

2.870

500

200

3.670

530

2008

1.100

2.470

650

150

4.370

700

2009

1.200

2.950

750

100

5.000

630

2010

1.300

3.400

900

100

5.700

700

2. Kế hoạch phát triển diện tích canh tác các chủng loại rau:
Bảng 2: Chỉ tiêu phát triển diện tích canh tác rau
từng chủng loại rau ở các quận huyện ñến năm 2010
ðơn vị tính: ha canh tác
Chủng loại rau Tổng cộng Bình chánh Củ Chi Hóc Môn Q-H khác
1-Rau thủy sinh

1.020

180

530

180

130

Rau muống nước

530

50

340

80

60

Sen

330

100

120

70

40
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160

30

70

30

30

4.410

1.000

2.820

540

50

150

50

30

20

50

Rau ăn lá

1.000

700

300

0

Rau ăn củ, quả

3.260

250

2.490

520

270

20

50

180

20

5.700

1.200

3.400

900

200

2-Rau trồng cạn
Rau muống hạt

Rau gia vị
TỔNG

3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/2002/CT-UB ngày 15 tháng 5 năm 2002
của Ủy ban nhân dân thành phố:
- Chấm dứt canh tác rau muống trên các vùng ñất có nguồn nước ô nhiễm
nặng. Chuyển mục ñích sử dụng sang ñô thị hóa hoặc chuyển ñổi những vùng ñất
ñang trồng rau muống bị ô nhiễm cả kim loại nặng lẫn vi sinh trên rau và nước
sang trồng cây khác hoặc mục ñích sử dụng khác.
- Quy hoạch mở rộng diện tích rau muống nước thành vùng sản xuất chuyên
canh rau muống của thành phố.
IV. CÁC GIẢI PHÁP:
1. Giải pháp ñồng bộ các yếu tố ñầu vào phục vụ sản xuất và chuyển ñổi:
1.1. ðất ñai:
- Quy hoạch việc sử dụng ñất nông nghiệp, diện tích ñô thị ñến năm 2010.
Phân ñịnh vùng sản xuất chuyên canh rau và vùng luân canh rau với cây trồng khác.
- Tiếp tục thống nhất với các quận - huyện lộ trình chuyển ñổi và quy mô chuyển
ñổi các loại cây trồng phù hợp ñiều kiện sinh thái, thổ nhưỡng của từng vùng.
1.2. Giống phục vụ chuyển ñổi:
- Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cung ứng các chủng
loại giống F1 phục vụ chuyển ñổi bằng các chính sách hỗ trợ như: miễn thuế kinh
doanh giống phục vụ chuyển ñổi, miễn thuế thuê ñất …
- Có chính sách hỗ trợ ban ñầu giá giống bằng vốn khuyến nông ñể vận ñộng
nông dân tham gia chương trình chuyển ñổi.
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1.3. Nguồn vốn:
- Tập trung ñầu tư và khai thác các nguồn vốn gồm:
+ Từ quỹ hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của thành phố.
+ Từ nguồn vốn ñầu tư của các dự án nước ngoài.
+ Từ nguồn vốn của các doanh nghiệp hợp ñồng ñầu tư bao tiêu sản phẩm.
+ Từ các nông hộ.
- Vận ñộng và giúp nông dân chuyển ñổi lúa sang rau tham gia vào hợp tác
sản xuất ñể có ñiều kiện vay vốn thuận lợi và kịp thời.
1.4. Lao ñộng:
- Xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức xây dựng các vùng
nguyên liệu tập trung ñể họ có ñiều kiện ñầu tư, góp phần thực hiện chuyển ñổi lúa
sang rau ở những vùng tập trung.
- ðẩy mạnh hợp tác hóa, hỗ trợ các hợp tác xã thành lập các ñội chuyên dịch
vụ những khâu canh tác chuyên môn cao.
1.5. Cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất rau:
Xây dựng các dự án giao thông, cải tạo thủy lợi nội ñồng, hệ thống ñiện phục
vụ sản xuất khi chuyển lúa sang rau vì suốt thời gian dài chú tâm cây lúa, ñầu tư
phục vụ sản xuất lúa do ñó cơ sở hạ tầng nông thôn hiện nay là chưa phù hợp với
sản xuất rau.
1.6. Kỹ thuật canh tác:
- Xây dựng chương trình ñào tạo giảng viên IPM/rau cho cán bộ kỹ thuật
nông nghiệp thông qua ñề án TOT 2006 - 2010 (Training of Trainer).
- Tranh thủ liên kết với các Công ty thuốc Bảo vệ thực vật cùng với Nhà nước
ñầu tư chương trình huấn luyện nông dân kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo hướng
GAP với năng suất cao, phẩm chất tốt và giá thành hạ, hướng dẫn nông dân phòng
trị sâu hại bằng thuốc vi sinh, thuốc thảo mộc ñể an toàn cho môi trường sinh thái.
- Xây dựng mô hình thí ñiểm quản lý sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn
GAP cho cây ớt ở Nhuận ðức - Củ Chi (thời gian 3 năm) và một số cây trồng chủ
lực khác. Nghiên cứu bổ sung xây dựng quy trình canh tác rau an toàn, trong ñó
chú trọng quy trình canh tác trong nhà lưới và dinh dưỡng trong sản xuất rau an
toàn.
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- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong kỹ thuật sản
xuất rau an toàn như trồng rau theo hướng hữu cơ; ứng dụng các chế phẩm sinh
học vào canh tác và phòng trừ sinh vật hại rau,... ðầu tư và phát triển công nghệ
nuôi thả ong ký sinh, thiên ñịch, giống kháng sâu bệnh…
1.7. Cơ khí hóa nông nghiệp và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới
trong sản xuất rau an toàn:
- Xây dựng chương trình nghiên cứu ứng dụng cơ giới hóa từ khâu làm ñất,
tưới tiêu, gieo trồng, bón phân, phun thuốc Bảo vệ thực vật, thu hoạch, sơ chế,
ñóng gói, bảo quản sản phẩm.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ plastic các dụng cụ sử dụng trong ngành trồng rau
như chà cắm, dây cột, màng phủ, lưới, khay ñựng, nhà trồng rau phù hợp từng loại cây trồng.
- Nghiên cứu vật liệu bao bì ñóng gói sinh học có khả năng tự phân hủy thay thế
loại bao nylon bằng một loại bao bì có thể tái chế không làm ảnh hưởng ñến môi sinh.
- Nghiên cứu ứng dụng thủy canh trong sản xuất rau.
- Nghiên cứu ứng dụng nhà lưới tự ñộng, nhà trồng rau bằng nhựa dẻo.
2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về phát triển rau an toàn:
2.1. Xây dựng mô hình thí ñiểm quản lý chứng nhận và cấp nhãn sản phẩm
rau an toàn hoặc rau sản xuất theo quy trình GAP, bao gồm:
- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn sản xuất rau theo quy trình GAP.
- Xây dựng hệ thống văn bản quy ñịnh về hệ thống kiểm tra chứng nhận sản
phẩm sản xuất theo quy trình rau an toàn.
- Xây dựng hệ thống công cụ kiểm tra chứng nhận sản phẩm sản xuất theo
quy trình rau an toàn.
- Xây dựng hệ thống nhân lực giám sát chứng nhận quy trình sản xuất hợp
chuẩn rau an toàn.
2.2. Tổ chức thực hiện quy trình khép kín về quản lý nhà nước trong Bảo vệ
thực vật trên rau:
2.2.1. Công tác thanh tra Bảo vệ - Kiểm dịch thực vật:
- Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện công tác kiểm tra sử dụng thuốc Bảo
vệ thực vật trên ñồng ruộng.
- Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành mua bán thuốc Bảo vệ thực vật tại các vùng rau.
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2.2.2. Công tác quản lý dư lượng ñộc chất trong rau quả:
- Cụ thể hóa chương trình hợp tác với các tỉnh về quản lý dư lượng thuốc Bảo
vệ thực vật tại chỗ và kiểm soát ñầu vào tại thành phố theo yêu cầu kiểm tra nguồn
gốc xuất xứ rau tại các chợ ñầu mối.
- ðầu tư trang thiết bị bổ sung, ñào tạo cán bộ ñể nâng cao năng lực phòng
phân tích dư lượng. Tổ chức hệ thống kiểm tra và chứng nhận sản phẩm ñược sản
xuất theo quy trình an toàn (IPM, GAP) tại nơi sản xuất.
- Phối hợp với các sở - ngành thực hiện kiểm tra dư lượng ñộc chất trong rau
tại các chợ ñầu mối dưới sự chỉ ñạo thống nhất của Ban Chỉ ñạo liên ngành Vệ
sinh an toàn thực phẩm theo nội dung Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm.
2.2.3. Từng bước xây dựng hệ thống quản lý sản xuất theo công nghệ hiện ñại:
Thí ñiểm mô hình ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý sản xuất và chứng
nhận sản phẩm ñảm bảo quản lý chính xác và thông tin nhanh những thông tin về
hàng hóa, chủng loại, sản lượng cho các nhà thu mua hoặc các doanh nghiệp xuất
khẩu.
3. ðẩy mạnh liên kết, hợp tác hóa trong sản xuất tiêu thụ:
- Tập huấn, vận ñộng nông dân tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã ñể
tăng cường năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh.
- Trong tiêu thụ cũng cần nghiên cứu mô hình các Công ty cổ phần nông
nghiệp, tổ chức mở rộng loại hình Công ty kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, phân
bón, giống … tham gia cung ứng vật tư thiết bị trồng rau và bao tiêu sản phẩm
phục vụ khu công nghiệp và xuất khẩu.
- Tổ chức mối liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà: Nhà nông, Nhà nước, Nhà doanh
nghiệp, Nhà nghiên cứu với những chương trình cụ thể dưới sự ñiều hành chỉ ñạo
của Ban Chỉ ñạo chuyển ñổi cấp thành phố.
- Có chính sách hỗ trợ các hợp tác xã ñịa ñiểm giao dịch mua bán rau an toàn;
hỗ trợ các Công ty cổ phần nông nghiệp xây dựng các kho sơ chế, ñóng gói, bảo
quản chuyên biệt phục vụ sau thu hoạch trong những vùng rau tập trung.
- Thực hiện chương trình “Liên kết vùng rau của thành phố với các tỉnh”
nhằm ñiều chỉnh cơ cấu rau phong phú và hợp lý cho mục ñích tiêu thụ sản phẩm
nội ñịa hay xuất khẩu. Với xuất khẩu cần phải tập trung và ñồng nhất chủng loại
ñể tạo hàng hóa, còn với nội ñịa thì ngược lại.
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4. ðẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu “rau
an toàn”:
- Xây dựng Trung tâm thông tin, triển lãm và giao dịch hoa kiểng và rau an
toàn tại huyện Củ Chi. ðẩy mạnh thực hiện các hợp ñồng tiêu thụ sản phẩm.
- Tập huấn và hỗ trợ các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp công bố chất lượng
hàng hóa rau an toàn và xây dựng thương hiệu rau an toàn. Ứng dụng công nghệ
mã vạch trên bao bì sản phẩm ñảm bảo trách nhiệm của người sản xuất với người
tiêu dùng.
- Hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng trang web thông tin về rau an toàn, xây
dựng ñề án xúc tiến thương mại hướng xuất khẩu.
- Phối hợp với các ban ngành liên quan xây dựng chương trình vận ñộng
tuyên truyền tạo ý thức sử dụng rau an toàn rộng rãi trong người dân vì sức khỏe
cộng ñồng thông qua các phương tiện truyền thông, hội thảo, hội chợ.
- Tổ chức sản xuất ñảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, giá thành
hạ sẽ mở rộng thị trường sang các tỉnh có khu công nghiệp tập trung như Bình
Dương, ðồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu…
- Xây dựng và tổ chức vùng rau chuyên canh. Xây dựng các ñiểm trung
chuyển tại các vùng sản xuất tập trung.
- Hội chợ xúc tiến thương mại là một hình thức góp phần rất lớn trong việc
tìm ñầu ra cho sản phẩm rau. Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn ñã tổ chức thành công và có tác dụng rất thiết thực cho việc giới thiệu,
hợp ñồng mua bán rau an toàn qua các hội chợ rau an toàn cấp thành phố.
- Cần phải bổ sung hoàn thiện hoạt ñộng tư vấn hỗ trợ xúc tiến thương mại về
sản xuất rau ngày càng sâu rộng.
V. CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN ðẦU TƯ 2006 - 2010:
1. Chương trình thông tin tuyên truyền vận ñộng nông dân về chủ trương
và chính sách hỗ trợ chuyển ñổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp:
- Mục tiêu: Cung cấp cho người dân, doanh nghiệp các thông tin về chủ
trương và chính sách hỗ trợ chuyển ñổi.
- Nội dung thực hiện: Tổ chức tập huấn tuyên truyền, in tài liệu ñể ñảm bảo
100% hộ nông dân, doanh nghiệp ñủ thông tin về chủ trương, chính sách chuyển
ñổi.
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- Thời gian thực hiện: 2006 - 2010.
- Dự trù kinh phí: 200 triệu ñồng, trong ñó:
+ Nguồn kinh phí ngân sách thành phố cấp: 200 triệu ñồng.
+ Nguồn kinh phí khác: không.
- Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- ðơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Phát triển nông thôn.
- ðơn vị phối hợp: Sở Thương mại, Ủy ban nhân dân và Hội Nông dân các xã.
2. ðề án chọn tạo, phục tráng và ứng dụng công nghệ sản xuất giống rau
chất lượng cao phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu:
- Mục tiêu:
Nghiên cứu chọn tạo và phục tráng giống chất lượng cao, ứng dụng công
nghệ gieo ươm trong sản xuất giống ñể cung cấp giống có giá thành thấp.
- Nội dung:
+ Nhập nội, khảo nghiệm, chọn tạo các giống rau mới có năng suất, chất
lượng và giá trị cao phù hợp nhu cầu thị trường, phấn ñấu ñến năm 2010 : 95%
giống rau củ quả và 80% giống rau ăn lá sử dụng giống chất lượng cao.
+ Tổ chức phục tráng các giống rau ñịa phương, rau gia vị.
+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gieo ươm giống rau ñể chuyển giao cho các
cơ sở giống tại chỗ nhằm cung cấp giống ñồng ñều, chất lượng và giá thành thấp.
+ Xây dựng hệ thống sản xuất giống tại chỗ.
- Thời gian thực hiện: 2006 - 2010.
- Tổng kinh phí:
- Dự trù kinh phí: 4.500 triệu ñồng, trong ñó:
+ Nguồn kinh phí ngân sách thành phố cấp: 1.000 triệu ñồng.
+ Nguồn kinh phí Công ty kinh doanh sản xuất giống: 3.500 triệu ñồng.
- Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- ðơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Kiểm ñịnh giống cây trồng vật nuôi.
- ðơn vị phối hợp: Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, Trường
ðại học Nông Lâm Thủ ðức, các Công ty sản xuất giống cây trồng, Trung tâm
Khuyến nông, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp.
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3. ðề án ứng dụng cơ khí hóa nông nghiệp trong sản xuất rau an toàn:
- Mục tiêu:
Nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp cơ giới trong sản xuất rau an toàn
nhằm giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nhân công lao ñộng trong tình hình khan
hiếm lao ñộng nông nghiệp hiện nay ở thành phố.
- Nội dung:
+ Nghiên cứu và xây dựng các mô hình ứng dụng cơ giới hóa các biện pháp
canh tác như gieo hạt, làm ñất, bón phân, thu hoạch, vận chuyển, phấn ñấu ñến
năm 2010 cơ giới hóa thay thế ñược 40% nhân công lao ñộng.
+ Nghiên cứu và xây dựng các mô hình ứng dụng nhà lưới tự ñộng, nhà trồng
rau bằng nhựa dẻo.
+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ plastic các dụng cụ sử dụng trong ngành
trồng rau.
- Thời gian thực hiện: 2006 - 2010.
- Tổng kinh phí: 5.000 triệu ñồng, trong ñó:
+ Nguồn kinh phí ngân sách thành phố cấp: 1.000 triệu ñồng.
+ Nguồn kinh phí Công ty sản xuất máy nông nghiệp: 1.500 triệu ñồng.
+ Nguồn kinh phí từ nông dân: 2.500 triệu ñồng.
- Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- ðơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Khuyến nông.
- ðơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công nghiệp, Viện Khoa
học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, Trường ðại học Nông Lâm Thủ ðức, Trung
tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp.
4. ðề án thí ñiểm các mô hình sản xuất chuyển ñổi từ lúa sang rau theo
tiêu chuẩn qui mô toàn xã:
- Mục tiêu:
Xây dựng mô hình thí ñiểm phát triển rau an toàn qui mô toàn xã nhằm tạo ra
các vùng trồng rau chuyên canh tập trung, có khả năng cung cấp nguồn sản phẩm
lớn.
- Nội dung thực hiện:
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+ ðầu tư chuyển 700 ha canh tác trồng lúa tại 12 xã ñiểm sang trồng rau an
toàn, nâng tổng diện tích canh tác rau tại 12 xã lên khoảng 850 ha, với sản lượng
rau an toàn ñạt khoảng 56.100 tấn vào năm 2010.
+ Xây dựng liên kết sản xuất và tiêu thụ ở các xã ñiểm nhằm sẵn sàng cung
cấp các ñơn ñặt hàng với số lượng lớn.
+ Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sinh vật hại trên rau cho
các vùng chuyên canh rau.
- Thời gian: 2006 - 2010.
- Tổng kinh phí: 32.500 triệu ñồng, trong ñó :
+ Nguồn kinh phí ngân sách thành phố cấp: 22.500 triệu ñồng (bù lãi suất
12.500 triệu, hoạt ñộng ñầu tư chuyển giao khoa học công nghệ 10.000 triệu ñồng).
+ Nguồn vốn ñầu tư từ doanh nghiệp, nông dân: 10.000 triệu ñồng.
- Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- ðơn vị chủ trì thực hiện : Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông,
Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp.
- ðơn vị phối hợp: Hội Nông dân thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở
Thương mại, Ủy ban nhân dân các huyện, xã.
5. Dự án thí ñiểm ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)
- Mục tiêu:
+ Xây dựng mô hình ñiểm ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)
trên một số rau về ñể phổ biến, nhân rộng.
+ ðáp ứng nhu cầu thị trường nước ngoài về sản phẩm rau ăn quả ñạt tiêu
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
- Nội dung thực hiện:
+ Xây dựng thí ñiểm mô hình GAP trên 4 loại cây rau chủ lực với tổng diện
tích canh tác 200 ha, và nhân rộng mô hình trên diện tích canh tác ha 1.140 ha, với
sản lượng khoảng 120.000 tấn ñạt tiêu chuẩn theo GAP.
+ Hình thành vùng sản xuất chuyên canh cây rau ñược ứng dụng quy trình
sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) và ñạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm có giá
trị cao phục vụ thị trường trong nước và hướng ñến xuất khẩu …
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+ Xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở sản xuất rau GAP.
+ Xây dựng hệ thống kiểm tra giám sát quy trình sản xuất và chứng nhận sản
phẩm rau sản xuất theo quy trình GAP
+ Nâng cao trình ñộ sản xuất, kỹ năng xúc tiến thương mại và kinh doanh cho
hộ nông dân, xây dựng các tổ kinh tế hợp tác và hợp tác xã sản xuất rau an toàn
theo quy trình GAP.
- Thời gian thực hiện: 2006 - 2010.
- Dự trù kinh phí: 4.200 triệu ñồng, trong ñó:
+ Nguồn kinh phí ngân sách thành phố cấp: 2.000 triệu ñồng.
+ Nguồn kinh phí ñịa phương, các doanh nghiệp: 2.200 triệu ñồng.
- Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- ðơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Bảo vệ thực vật.
- ðơn vị phối hợp: Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông,
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp, Ủy ban nhân dân, Hội Nông dân các xã,
Metro Cash & Carry, Saigon CoopMart.
6. ðề án Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng các chế phẩm sinh học, các tác
nhân phòng trừ sinh học tự nhiên ñể xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ:
- Mục tiêu:
Tạo ra sản phẩm rau hữu cơ phục vụ thị trường chất lượng cao trong nước và
xuất khẩu.
- Nội dung:
+ Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm sinh học vào canh tác và phòng trừ
sinh vật hại rau.
+ ðầu tư và phát triển công nghệ nuôi thả ong ký sinh, thiên ñịch, giống
kháng sâu bệnh.
+ Xây dựng mô hình ứng dụng phương pháp canh tác rau hữu cơ, phấn ñấu
ñến 2010 thành phố có diện tích sản xuất rau hữu cơ là 150 ha, với sản lượng ñạt
khoảng 9.900 tấn.
- Thời gian thực hiện: 2006 - 2010.
- Tổng kinh phí: 1.500 triệu ñồng, trong ñó:
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+ Nguồn kinh phí ngân sách thành phố cấp: 1.000 triệu ñồng.
+ Nguồn kinh phí ñịa phương và các doanh nghiệp tham gia: 500 triệu ñồng.
- Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- ðơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ Sinh học.
- ðơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Bảo vệ thực vật,
Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp, Metro Cash &
Carry, Saigon CoopMart.
7. ðề án quản lý dư lượng ñộc chất, vi sinh vật trong rau quả:
- Mục tiêu:
Thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm, các chủ trương
của Trung ương và thành phố về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho
người tiêu dùng khi sử dụng các loại nông sản
- Nội dung thực hiện:
+ Tổ chức kiểm tra, chứng nhận sản phẩm rau quả sản xuất trên ñịa bàn thành
phố và kinh doanh tại 3 chợ ñầu mối nông sản thực phẩm của thành phố ñạt tiêu
chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, phấn ñấu ñến năm 2010: 90% rau sản xuất tại
thành phố và kinh doanh tại chợ ñầu mối ñược kiểm tra chứng nhận sản phẩm.
+ Nghiên cứu ñề xuất và tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong thanh
kiểm tra, giám sát và thực hiện xử lý sản phẩm rau, quả không bảo ñảm quy ñịnh
về chất lượng rau an toàn, sử dụng hóa chất không ñúng quy ñịnh trong bảo quản
rau, quả.
+ Phối hợp với các tỉnh có sản phẩm lưu thông kinh doanh tại các chợ ñầu
mối của thành phố trong việc kiểm tra, xác nhận nguồn gốc, chất lượng rau.
+ ðầu tư trang thiết bị phân tích giám ñịnh thuốc bảo vệ thực vật rau quả.
- Thời gian thực hiện: 2006 - 2010.
- Dự trù kinh phí: 9.800 triệu ñồng, trong ñó:
+ Nguồn kinh phí ngân sách thành phố cấp: 6.200 triệu ñồng.
+ Nguồn kinh phí của 03 chợ ñầu mối: 600 triệu ñồng.
+ Nguồn thu từ các cơ sở kinh doanh rau trong chợ: 3.000 triệu ñồng.
- Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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- ðơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Bảo vệ thực vật.
- ðơn vị phối hợp: Sở Y tế, Sở Thương mại, 03 Công ty chợ ñầu mối.
8. ðề án nghiên cứu công nghệ bảo quản, chế biến rau:
- Mục tiêu:
Nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp chế biến rau ñảm bảo tiêu chuẩn chất
lượng có tiêu thụ trong nước và có khả năng xuất khẩu.
- Nội dung:
+ Nghiên cứu và ứng dụng các vật liệu bao bì ñóng gói sạch.
+ Nghiên cứu các biện pháp cơ giới, vật lý, hóa học trong bảo quản rau ñảm
bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
+ Nghiên cứu các sản phẩm chế biến từ rau phục vụ tiêu dùng nội ñịa và xuất
khẩu (sản phẩm ñồ hộp tươi, nước ép, trà…).
+ Phấn ñấu ñến năm 2010 có 20% sản lượng rau sản xuất trên ñịa bàn ñược
áp dụng công nghệ bảo quản chế biến mới.
- Thời gian thực hiện: 2006 - 2010.
- Tổng kinh phí: 3.500 triệu ñồng, trong ñó:
+ Nguồn kinh phí ngân sách thành phố cấp: 1.000 triệu ñồng.
+ Nguồn kinh phí các doanh nghiệp tham gia: 2.500 triệu ñồng.
- Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- ðơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp.
- ðơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Công nghệ Sinh
học, Trường ðại học Nông lâm Thủ ðức, Metro Cash & Carry, Saigon CoopMart.
Các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến rau.
9. ðề án xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm rau an toàn:
- Mục tiêu:
+ Tổ chức lại hệ thống phân phối, lưu thông, tiêu thụ rau an toàn trên ñịa bàn thành
phố, phấn ñấu ñến năm 2010: 100% các chợ, siêu thị ñều kinh doanh rau an toàn.
+ Bảo ñảm ñầu ra cho sản phẩm rau an toàn theo hình thức hợp ñồng liên kết,
liên doanh giữa doanh nghiệp và hộ nông dân ñể sản xuất và tiêu thụ sản phẩm,
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phấn ñấu ñến năm 2010: 60% rau sản xuất trên ñịa bàn thành phố có hợp ñồng tiêu
thụ sản phẩm.
+ Thực hiện các chính sách khuyến khích nhằm nâng cao giá trị gia tăng của
sản phẩm rau.
- Nội dung:
+ Xây dựng chính sách tổ chức tập hợp và hỗ trợ hoạt ñộng của hệ thống
thương nhân thu mua rau.
+ Xây dựng 04 hợp tác xã sản xuất tiêu thụ rau an toàn.
+ Tổ chức lại mạng lưới kinh doanh, tiêu thụ rau an toàn trên ñịa bàn thành
phố và xây dựng các mô hình thí ñiểm kinh doanh rau quả an toàn tại các chợ ñầu
mối nông sản.
+ Xây dựng website (tiếng Việt và tiếng Anh), tele sale về sản xuất - kinh
doanh và tổ chức các hoạt ñộng xúc tiến thương mại về rau an toàn.
- Thời gian thực hiện: 2006 - 2010.
- Tổng kinh phí: 2.000 triệu ñồng, trong ñó:
+ Nguồn kinh phí ngân sách thành phố cấp: 1.400 triệu ñồng.
+ Nguồn kinh phí ñịa phương và các doanh nghiệp tham gia: 600 triệu ñồng.
- Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- ðơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp.
- ðơn vị phối hợp: Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, Sở
Thương mại, các Công ty, các chợ, siêu thị trên ñịa bàn.
10. Chương trình ñào tạo nguồn lực:
- Mục tiêu:
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ñào tạo các chuyên gia ñầu ñàn về rau
an toàn trên các lĩnh vực giống, phân bón, bảo vệ thực vật; tổ chức sản xuất và tiêu
thụ rau an toàn.
Học tập và ứng dụng nhanh các thành tựu, tiến bộ mới ñể nhanh chóng ứng
dụng công nghệ mới vào trồng rau an toàn tại thành phố, giúp phát triển bền vững.
- Nội dung:
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+ ðào tạo, huấn luyện cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất kinh
doanh rau an toàn.
+ ðào tạo ñội ngũ giảng viên ñể huấn luyện ñể nâng cao trình ñộ kỹ thuật
trồng rau an toàn cho 100% nông dân trồng rau.
+ Tham quan học tập.
- Dự trù kinh phí: 1.350 triệu ñồng, trong ñó:
+ Nguồn kinh phí ngân sách thành phố cấp: 1.350 triệu ñồng.
+ Nguồn kinh phí khác: không.
- Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- ðơn vị chủ trì thực hiện: Trường Trung học Nông nghiệp thành phố.
- ðơn vị phối hợp: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp, Chi cục Phát
triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực vật.
11. Dự án ñầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất:
- Mục tiêu: Xây dựng các dự án hệ thống thủy lợi, giao thông nội ñồng, ñiện
phục vụ trồng rau, màu và nuôi trồng thủy sản.
- Nội dung: ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như ñiện, ñường, thủy nông…
- Thời gian: 2006 - 2010.
- ðơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện, quận.
- Kinh phí do Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng trình Ủy ban nhân
dân thành phố xem xét duyệt trong năm 2006 - 2007./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thiện Nhân

