GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CAM SÀNH SẢN XUẤT THEO VietGAP
CẦU KÈ – TRÀ VINH
Tổ hợp tác (THT) sản xuất cam sành theo VietGAP tại huyện Cầu Kè – tỉnh Trà
Vinh được vận động và thành lập vào năm 2014 dưới sự hỗ trợ của Đề tài “Xây dựng mô
hình sản xuất cam sành theo VietGAP và liên kết tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Trà Vinh”
do Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh quản lý và Viện Cây ăn quả miền Nam cùng với
các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương phối hợp thực hiện.
Đề tài đã hỗ trợ và thành lập được 2 THT sản xuất cam sành theo VietGAP tại huyện
Cầu Kè, đó là THT cam sành Thông Hòa và THT cam sành Hòa Ân. Mỗi THT đều có ban
điều hành gồm 03 người: 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó phụ trách kinh doanh và kỹ thuật và 01
kế toán kiêm thủ quỹ.
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 THT sản xuất cam sành theo VietGAP
Vào tháng 10/2015, THT cam sành Thông Hòa và THT cam sành Hòa Ân đã được
chứng nhận sản xuất cam sành theo VietGAP với tổng diện tích là 30ha.
+ THT cam sành Thông Hòa: gồm có 25 xã viên, với diện tích chứng nhận là 15ha, sản
lượng cung ứng hàng năm là 225 tấn/năm.

+ THT cam sành Hòa Ân: gồm có 26 thành viên, với diện tích được chứng nhận là 10ha,
sản lượng cung ứng hằng năm là 150 tấn/năm.
Trong suốt quá trình thành lập, các thành viên trong THT đã được hỗ trợ, hướng dẫn,
tập huấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật như sau:
- Tập huấn về quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt
Nam (VietGAP);
- Tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất cam sành, cách ghi chép sổ nhật ký, cách sử dụng
thuốc BVTV,...
- Tập huấn nâng cao trình độ quản lý tổ/nhóm THT trên địa bàn;
- Đào tạo thanh tra viên nội bộ;
- Tập huấn thông tin thị trường, giá cả và dự báo nhu cầu tiêu thụ cam sành;
- Tham quan, học hỏi kinh nghiệm các mô hình sản xuất cây ăn quả đạt chứng nhận
VietGAP;
 Lợi ích của Quy trình sản xuất cam sành theo VietGAP
Bằng phương pháp tiếp cận tổng thể, thực hiện các Thực hành sản xuất tốt (GPPs) trong
suốt chuỗi giá trị, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm của THT nhằm tạo ra các giá trị
cao hơn, mang lại lợi nhuận tốt hơn không chỉ cho nhà sản xuất, chế biến mà còn cho các
đơn vị bán buôn, bán lẻ. Đặc biệt, mang lại thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Cam sành Thông Hòa – Trà Vinh đang từng bước
hoàn tất thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể và dự kiến
sẽ có giấy đăng ký nhãn hiệu vào đầu năm 2017.
 Cung ứng sản phẩm cam sành VietGAP
Tổ hợp tác có khả năng hợp tác cung ứng sản phẩm cam sành VietGAP cho:
- Các cơ sở, cửa hàng, vựa trái cây;
- Hệ thống các siêu thị, nhà hàng, khách sạn;
- Các đơn vị, công ty, doanh nghiệp kinh doanh trái cây;
Địa chỉ liên hệ
THT cam sành Thông Hòa

THT cam sành Hòa Ân

Địa chỉ: Thông Hòa, Cầu Kè, Trà Vinh

Địa chỉ: Hòa Ân, Cầu Kè, Trà Vinh

ĐT: 01672 684 812 (Anh Nhanh)

ĐT: 01645 620 612 (Anh Quân)
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