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LỜI GIỚI THIỆU
Sau gần 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM),
nông thôn Việt Nam đã có nhiều biến đổi. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn đã có những đổi thay vượt
bậc, bộ mặt nông thôn ngày càng được đồng bộ, khang trang. Nông nghiệp vẫn duy trì được tăng trưởng
và phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện hơn; tiếp tục khẳng định được
vị thế quan trọng trong nền kinh tế. Sản xuất chuyển mạnh theo hướng chất lượng và giá trị gia tăng; giá trị
và sản lượng nhiều nông sản đều tăng mạnh, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao, nông nghiệp hữu cơ được quan tâm phát triển. Nông dân đã phát huy vai trò chủ thể, tích cực thực
hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia chuỗi giá trị nông sản, nhất là
trong xây dựng nông thôn mới; Thu nhập của nông dân ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần
không ngừng được nâng cao; Dân chủ được phát huy theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm,
dân kiểm tra, dân hưởng lợi”.
Một trong những giải pháp, nhiệm vụ quan trọng trong triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM ở
nước ta đó là Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (tiếng Anh là One Commune One Product, viết tắt là OCOP).
Chương trình được triển khai từ tháng 5/2018 đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là về mặt
nhận thức của xã hội và cấp ủy, chính quyền các cấp và các chủ thể về vị trí của Chương trình trong
phát triển kinh tế nông thôn, trong đó tiêu biểu là thành phố Hà Nội - Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã
hội của cả nước.
Thủ đô Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm số lượng làng nghề lớn nhất toàn quốc, hội tụ 47
nghề trong tổng số 52 nghề truyền thống của cả nước. Trong số đó có 313 làng nghề, làng nghề truyền thống
được Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố công nhận. Nhiều sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ đã xuất
khẩu ra thị trường Quốc tế. Hà Nội có trên 10.000 sản phẩm nông sản thực phẩm đã gắn mã truy xuất nguồn
gốc QR Code. Từ lợi thế này, UBND thành phố Hà Nội đã tích cực hỗ trợ các chủ thể thực hiện Chương trình
“Mỗi xã một sản phẩm”, đồng thời tuyên truyền để người tiêu dùng nhận diện thương hiệu sản phẩm OCOP,
từ đó, khuyến khích kết nối giao thương và tiêu thụ sản phẩm. Kết quả, đến năm 2020 UBND thành phố Hà
Nội đã đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận được 630 sản phẩm OCOP, trong đó có 14 sản phẩm
tiềm năng 5 sao (2,2%); 421 sản phẩm 4 sao (66,8%); 195 sản phẩm 3 sao (31%) của 50 doanh nghiệp,
57 hợp tác xã (HTX) và 52 hộ sản xuất kinh doanh, giải quyết được trên 3.000 lao động khu vực nông thôn.
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Trong tổng số 630 sản phẩm OCOP, Nhóm Thực phẩm có 467 sản phẩm (74,1%); Nhóm Đồ uống 19 sản
phẩm (3,0%); Nhóm Thảo dược 5 sản phẩm (0,8%); Nhóm sản phẩm Lưu niệm - Nội thất và Trang trí 115
sản phẩm (18,3%); Nhóm Vải - May mặc 24 sản phẩm (3,8%).
Định hướng hỗ trợ và cách thức triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” của UBND
thành phố Hà Nội phù hợp với định hướng và cách thức triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM. Do
vậy, với mong muốn lưu giữ và quảng bá những thương hiệu sản phẩm OCOP của thành phố Hà Nội năm
2019-2020, góp phần kết nối người tiêu dùng với các chủ thể sản xuất, Ban Chỉ đạo Chương trình “Mỗi xã
một sản phẩm” thành phố Hà Nội đã tập hợp và biên soạn cuốn sách “Sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội ”.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và đặc biệt là 75 đơn vị chủ thể có
301 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đã hỗ trợ tư liệu và đóng góp ý kiến để hoàn thiện
cuốn sách này. Cảm ơn Nhà xuất bản Nông nghiệp đã đồng hành cùng chúng tôi để giới thiệu cuốn sách tới
bạn đọc. Chúng tôi hi vọng rằng, cuốn sách sẽ giúp ích cho cán bộ Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”,
cán bộ xây dựng NTM các cấp, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân có tâm huyết với lĩnh vực nông nghiệp, nông
thôn trong quá trình phát triển sản xuất kinh tế nông nghiệp, nông thôn những năm tới./.

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

7

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC TIỀM NĂNG SINH THÁI HÒA LẠC
Địa chỉ: Xóm Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trương Kim Hoa
Điện thoại: 0903 288 515
Website: http://rauhuucodaingan.com/

46

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

46 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

MÃ SẢN PHẨM
01-276-01-2019
01-276-02-2019
01-276-03-2019
01-276-04-2019
01-276-05-2019
01-276-06-2019
01-276-07-2019
01-276-08-2019
01-276-09-2019
01-276-10-2019
01-276-11-2019
01-276-12-2019
01-276-13-2019
01-276-14-2019
01-276-15-2019
01-276-16-2019
01-276-17-2019
01-276-18-2019
01-276-19-2019
01-276-20-2019
01-276-21-2019
01-276-22-2019
01-276-23-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Rau cải canh hữu cơ Đại Ngàn
Rau cải thảo hữu cơ Đại Ngàn
Rau bắp cải hữu cơ Đại Ngàn
Rau mỏ hữu cơ Đại Ngàn
Rau tầm bóp hữu cơ Đại Ngàn
Rau dền hữu cơ Đại Ngàn
Rau mùi hữu cơ Đại Ngàn
Rau xà lách hữu cơ Đại Ngàn
Tỏi hữu cơ Đại Ngàn
Ngọn su su hữu cơ Đại Ngàn
Quả su su hữu cơ Đại Ngàn
Cải bó xôi hữu cơ Đại Ngàn
Cải cầu vồng hữu cơ Đại Ngàn
Đậu cove hữu cơ Đại Ngàn
Rau bò khai hữu cơ Đại Ngàn
Rau dớn hữu cơ Đại Ngàn
Cần tây hữu cơ Đại Ngàn
Hành lá hữu cơ Đại Ngàn
Cà chua hữu cơ Đại Ngàn
Củ cải đường hữu cơ Đại Ngàn
Cà rốt hữu cơ Đại Ngàn
Súp lơ hữu cơ Đại Ngàn
Hạt Sachi hữu cơ Đại Ngàn

STT
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

MÃ SẢN PHẨM
01-276-24-2019
01-276-25-2019
01-276-26-2019
01-276-27-2019
01-276-28-2019
01-276-29-2019
01-276-30-2019
01-276-31-2019
01-276-32-2019
01-276-33-2019
01-276-34-2019
01-276-35-2019
01-276-36-2019
01-276-37-2019
01-276-38-2019
01-276-39-2019
01-276-40-2019
01-276-41-2019
01-276-42-2019
01-276-43-2019
01-276-44-2019
01-276-45-2019
01-276-46-2019
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DANH MỤC SẢN PHẨM
Đậu khế hữu cơ Đại Ngàn
Dưa chuột hữu cơ Đại Ngàn
Rau muống hữu cơ Đại Ngàn
Cải chíp hữu cơ Đại Ngàn
Cải cúc hữu cơ Đại Ngàn
Rau chùm ngây hữu cơ Đại Ngàn
Ớt hữu cơ Đại Ngàn
Tía tô hữu cơ Đại Ngàn
Rau mùi tàu hữu cơ Đại Ngàn
Cải sâm hữu cơ Đại Ngàn
Bồ công anh hữu cơ Đại Ngàn
Rau ngải cứu hữu cơ Đại Ngàn
Rau xương cá hữu cơ Đại Ngàn
Su hào hữu cơ Đại Ngàn
Ngải cứu tím hữu cơ Đại Ngàn
Rau ngót hữu cơ Đại Ngàn
Dấp cá hữu cơ Đại Ngàn
Hẹ hữu cơ Đại Ngàn
Rau lang hữu cơ Đại Ngàn
Củ gừng hữu cơ Đại Ngàn
Rau húng Láng hữu cơ Đại Ngàn
Rau ngót Nhật hữu cơ Đại Ngàn
Bưởi Diễn hữu cơ Đại Ngàn
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Công ty TNHH Khai thác tiềm năng Sinh thái Hòa Lạc sở hữu Trang trại
Hữu cơ Hoa Viên có diện tích rộng hơn 60ha, nằm sát chân núi Vua Bà (thuộc
Vườn Quốc gia Ba Vì). Với chế độ khí hậu đặc biệt trong lành, nguồn nước suối
rừng tự nhiên, tinh khiết và đất nguyên sinh, nên nơi đây rất phù hợp cho
canh tác theo phương pháp hữu cơ. Sản phẩm rau sản xuất
tại trang trại từ năm 2013 và được cung cấp dưới
thương hiệu Rau hữu cơ Đại Ngàn.

Trang trại Hữu cơ Hoa Viên được cấp chứng nhận sản phẩm hữu cơ phù hợp
tiêu chuẩn IFOAM - Liên đoàn Quốc tế các Phong trào Nông nghiệp Hữu cơ
Mã số chứng nhận: VICAS 052 – PRO - 0005
Trang trại hữu cơ Hoa Viên được cấp chứng nhận USDA - Tiêu chuẩn hữu
cơ của Hoa Kỳ theo giấy chứng nhận số 91038 Certified Organic by CERES

Thương hiệu Rau hữu cơ Đại Ngàn cung cấp
đa dạng các chủng loại rau theo mùa như: Nhóm
rau rừng: Rau mỏ, rau bò khai, rau dớn, rau sắng
(ngót rừng), rau chùm ngây, măng rừng,...; Nhóm
rau ăn lá: Rau muống, rau mồng tơi, rau dền, rau
ngót, rau lang, rau cải các loại, rau ngót Nhật,...;
Nhóm củ quả: Khoai tây, khoai lang, khoai sọ,
SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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mướp, bầu, bí đỏ, bí thơm, bí xanh, su su, su hào,
dưa chuột, đậu cove Nhật, đậu cove, hạt đậu Hà
Lan,...; Nhóm rau gia vị: Gừng, nghệ, tía tô, húng
Láng, mùi tàu, mùi ta, xà lách, húng quế, kinh giới,
dọc mùng; Nhóm trái cây: Bưởi Diễn, nhãn, mít,
xoài, thanh long ruột đỏ, gấc, ổi,...; Nhóm hạt khô:
Hạt Sachi.

RAU HỮU CƠ ĐẠI NGÀN

6 NHÓM SẢN PHẨM ĐẠT SAO OCOP

- KHÔNG THUỐC DIỆT CỎ
- KHÔNG PHÂN BÓN HÓA HỌC
- KHÔNG GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN
- KHÔNG THUỐC TRỪ SÂU HÓA HỌC
- KHÔNG THUỐC KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG

NHÓM Củ, Quả
Nhóm rau gia vị
Nhóm rau ăn lá NHÓM Hạt khÔ
Nhóm rau rừng NHÓM Trái câY

MỘT SỐ NHÓM SẢN PHẨM ĐẠT SAO OCOP
NHÓM CỦ, QUẢ

Đậu khế

Quả su su

Đậu cove

Cà chua

Củ cải đường

Cà rốt

Rau bồ công anh

Rau mỏ

NHÓM RAU RỪNG

Rau sắng

Rau tầm bóp

Rau bò khai

Rau chùm ngây

11
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NHÓM RAU ĂN LÁ

Rau bắp cải

Rau mùng tơi

Rau muống

Rau cải chíp

Rau cải cúc

Cải mơ

Rau cải bó xôi

Rau cải mơ

Rau cải sâm

Rau cải thảo

Rau cải xoăn

Rau cải ngồng

NHÓM RAU GIA VỊ

Ớt

Rau mùi

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Cần tây

12

NHÓM TRÁI CÂY

Hành lá

Bưởi Diễn

TRANG TRẠI HỮU CƠ HOA VIÊN
Rau hữu cơ Đại Ngàn được trồng và chăm sóc theo phương
pháp hữu cơ bao gồm tiêu chí 5 sạch: Đất trồng sạch, nước tưới
sạch, không khí sạch, phân bón sạch, canh tác sạch và 5 không
gồm: Không thuốc trừ sâu, không phân bón hóa học, không
thuốc diệt cỏ, không kích thích sinh trưởng, không giống biến
đổi gen nên có thời gian sinh trưởng lâu hơn nhưng lại có hương
vị thơm ngon tự nhiên và giàu dinh dưỡng hơn.
Rau hữu cơ Đại Ngàn tự hào là người bạn đồng hành cùng
các chị em nội trợ mang đến những bữa ăn ngon, đầy đủ chất
dinh dưỡng và tuyệt đối an toàn cho gia đình Việt. Hiện 46 sản
phẩm rau, củ, quả của Công ty TNHH Khai thác tiềm năng Sinh
thái Hòa Lạc đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp
giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CỬA HÀNG
- Showroom chính thức tại số 7, nhà B4B, khu tập thể
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Phân phối tại 41 cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nội,
các tỉnh lân cận và một số cửa hàng khác.
- Các nhà hàng, bếp ăn tập thể, trường học trên địa bàn
thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.
SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY TNHH KHAI THÁC TIỀM NĂNG SINH THÁI HÒA LẠC ĐẠT ĐƯỢC

VN- BIO - 140
Non-Eu-Agriculture
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HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP SẠCH HỮU CƠ THANH XUÂN
Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hoàng Thị Hậu
Điện thoại: 0985 335 768

20

Sản phẩm

Đạt sao OCOP

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

20 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT

MÃ SẢN PHẨM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

01-016-01-2019
01-016-02-2019
01-016-03-2019
01-016-08-2019
01-016-09-2019
01-016-12-2019
01-016-13-2019
01-016-14-2019
01-016-15-2019
01-016-16-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM STT
Rau mùng tơi
Rau cải ngồng
Cà chua
Quả bí đỏ
Quả mướp hương
Rau cải chíp
Rau bắp cải
Củ cà rốt
Cà tím dài
Bí xanh

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

MÃ SẢN PHẨM
01-016-17-2019
01-016-18-2019
01-016-19-2019
01-016-20-2019
01-016-21-2019
01-016-22-2019
01-016-23-2019
01-016-24-2019
01-016-25-2019
01-016-27-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Quả bầu
Khoai tây
Su hào
Rau bó xôi
Rau muống
Rau dền đỏ
Đỗ cove
Rau lang
Quả đậu đỗ
Dưa chuột

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP SẠCH HỮU CƠ THANH XUÂN ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng:
Bằng khen cho Hợp tác xã Thanh Xuân đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế
tập thể năm 2018-2019
2016_ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng:
Bằng khen cho Hợp tác xã Thanh Xuân đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp góp phần
vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam
2014_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng:
Bằng khen cho Hợp tác xã Thanh Xuân đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam giai đoạn 2009-2014
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Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp sạch hữu cơ
Thanh Xuân (Hợp tác xã Thanh Xuân) được thành lập
năm 2013 với 14 thành viên. Hợp tác xã Thanh Xuân
chuyên sản xuất các loại rau an toàn theo hướng hữu
cơ, cung cấp cho các doanh nghiệp và hệ thống cửa
hàng thực phẩm sạch trên địa bàn Hà Nội. Quá trình
hoạt động sản xuất, đến nay Hợp tác xã đã phát triển
lên 161 thành viên.
Hợp tác xã Thanh Xuân là đầu mối kết nối sự
hợp tác, liên kết sản xuất giữa nông dân với nông dân.
Thông qua các hoạt động hợp tác, liên kết này đã giúp
nhiều hộ nông dân giảm chi phí sản xuất, đóng gói, xây
dựng nhãn hiệu... Đặc biệt, giúp nông dân tăng cơ hội
tiếp cận với khoa học kỹ thuật, qua đó nâng cao năng
suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu
thị trường, từ đó tăng sức cạnh tranh của các mặt hàng
nông sản. Đồng thời, tạo cầu nối hỗ trợ lẫn nhau và chia
sẻ rủi ro, nhờ đó thiết lập sự cân bằng của quá trình sản
xuất, giảm bớt tình trạng “Được mùa - mất giá”.

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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Sau hơn 7 năm phát triển, Hợp tác xã Thanh Xuân
đã tạo dựng được thương hiệu, uy tín sản phẩm sạch, an
toàn và ngày càng được nhiều người tin dùng, mang lại
thu nhập cao cho nông dân. Các thành viên luôn tuân
thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “5 không” trong quá trình
trồng rau. Nhờ chất lượng được kiểm soát, mỗi tháng
sản phẩm rau hữu cơ Thanh Xuân tiêu thụ tại thị trường
Hà Nội 30 tấn rau, củ, quả các loại với giá ổn định từ
15.000-20.000 đồng/kg.

Rau hữu cơ

THANH XUÂN
Mô hình sản xuất hữu cơ đã thay đổi thói quen của
người dân trong chăm sóc cây trồng, không sử dụng
thuốc bảo vệ thực vật mà thay thế bằng thuốc thảo mộc.
Do thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị, nên rau hữu cơ
Thanh Xuân được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Hiện
có 20 sản phẩm của Hợp tác xã Thanh Xuân đã được
UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm
OCOP 4 sao.
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HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT & DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH HÀ
Địa chỉ: Xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Đại diện: Bùi Thị Thanh Hà
Điện thoại: 0984 920 986

15 Sản phẩm

Đạt sao OCOP

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

15 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MÃ SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM
01-279-02-2019 Rau mầm cải ngọt
01-279-03-2019 Cải mơ Baby Leaf
01-279-04-2019 Rau mầm cải củ đỏ
01-279-05-2019 Cải ngọt Baby Leaf
01-279-06-2019 Cải bó xôi Baby Leaf
01-279-07-2019 Mầm đại mạch
01-279-08-2019 Cải đuôi phụng xanh Baby Leaf
01-279-09-2019 Rau mầm cải củ trắng

STT
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

MÃ SẢN PHẨM
01-279-10-2019
01-279-11-2019
01-279-13-2019
01-279-14-2019
01-279-15-2019
01-279-17-2019
01-279-18-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Rau thơm Green Rocket Baby Leaf
Cải thìa Baby Leaf
Đậu Hà Lan Baby Leaf
Rau mầm hướng dương
Rau mầm rau muống
Cải Nhật Baby Leaf
Giá đỗ tương

Năm 2012, Hợp tác xã Sản xuất & Dịch vụ Nông
nghiệp Thanh Hà (Hợp tác xã Thanh Hà) thuê lại đất
của nông dân xã Ninh Sở (huyện Thường Tín, thành
phố Hà Nội) để xây dựng khu sản xuất rau công nghệ
cao với diện tích 1,15ha. Với tổng mức đầu tư gần 5
tỷ đồng, Hợp tác xã Thanh Hà quyết định thực hiện
mục tiêu chiến lược là phát triển sản xuất sản phẩm
rau an toàn chất lượng cao theo chuỗi khép kín,
từ khâu sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đến sơ chế
bảo quản, tiêu thụ nông sản và hướng tới sản xuất
nông nghiệp hữu cơ. Theo đó, Hợp tác xã Thanh Hà
đã lắp đặt được gần 8.000m2 nhà màng nông nghiệp
cùng với hệ thống tưới phun tự động, xây dựng 2 kho
lạnh, nhà kho bảo quản, nhà sơ chế rau, củ...
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Cải Nhật

Đậu Hà Lan

Cải thìa xanh

Cải đuôi phụng xanh

Cải ngọt

Cải mơ

Cải bó xôi

Giá đỗ tương

Rau thơm
Green Rocket

Mầm đại mạch

Cũng trong năm 2012, Hợp tác xã Thanh Hà là
đơn vị tiên phong đưa dòng sản phẩm rau mầm ra
thị trường. Với những nỗ lực không ngừng trong việc
tiếp cận, nghiên cứu thị trường, áp dụng khoa học kỹ
thuật công nghệ và chuyển đổi sản xuất cây trồng
cũ theo phương thức mới, lấy sản phẩm phụ thu của
nông nghiệp truyền thống trở thành sản phẩm mục
tiêu theo một quy trình sản xuất cải tiến, nên đến cuối
năm 2017, Hợp tác xã Thanh Hà đã cho ra mắt thị
trường dòng sản phẩm mới “Rau Baby leaf”. Cho đến
nay, trên thị trường thủ đô, Hợp tác xã Thanh Hà vẫn
là đơn vị duy nhất sản xuất, cung cấp rau Baby, sản
phẩm có sức hấp dẫn mạnh mẽ với nhiều đối tượng
người tiêu dùng vì đáp ứng đúng nhu cầu và thị hiếu
khách hàng không chỉ về chất lượng, hình ảnh mà cả
về tính tiện ích và tính đa dụng của sản phẩm.
SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT & DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH HÀ ĐẠT ĐƯỢC
2019_

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng:

2019_

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng:

2020_
2019_

Bằng khen cho Hợp tác xã Thanh Hà đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Festival Sản phẩm nông nghiệp và Làng
nghề Hà Nội lần thứ nhất
Bằng khen cho Hợp tác xã Thanh Hà đã có thành tích trong phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới và
chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội - Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội cấp:

Giấy chứng nhận VietGAP cho nhóm sản phẩm trồng trọt, diện tích 2.1ha

Viện Môi trường nông nghiệp - Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường cấp:

Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu đất, mẫu nước tưới, mẫu rau đạt tiêu chuẩn an toàn cho sản xuất kinh doanh rau sạch

Rau mầm cải củ trắng

Rau mầm rau muống

Rau mầm cải củ đỏ

Rau mầm cải ngọt

Rau mầm hướng dương

Với những cố gắng mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm rau an toàn và chất lượng nhất,
Năm 2016, Hợp tác xã Thanh Hà đã được Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam trao tặng danh hiệu “Thương hiệu
vàng nông nghiệp Việt Nam’’. Năm 2019, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản
phẩm OCOP 4 sao cho 15 sản phẩm rau an toàn.
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CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM AN TOÀN VINH HÀ
Địa chỉ: Thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Mai
Điện thoại: 0989 059 906
Email: rauvinhha@gmail.com
Website: https://vinhhaphuxuyen.vn

8

Sản phẩm

Đạt sao OCOP

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

8 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT

MÃ SẢN PHẨM

1.
2.
3.
4.

01-280-04-2019
01-280-05-2019
01-280-06-2019
01-280-07-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM STT
Cải ngọt
Rau cải xanh
Cải chíp
Rau cải bó xôi

MÃ SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

5. 01-280-08-2019 Rau bắp cải
6. 01-280-09-2019 Cà chua
7. 01-280-10-2019 Rau muống tiến Vua
8. 01-280-11-2019 Bưởi Thương Vinh Hà

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thực phẩm
an toàn Vinh Hà (Công ty Vinh Hà), Giám đốc là chị
Nguyễn Thị Mai. Khởi đầu là một trang trại trồng rau an
toàn quy mô nông hộ, trong quá trình hoạt động, Công
ty Vinh Hà phát triển không ngừng vươn lên, đến năm
2014 đã trở thành Công ty cổ phần. Hiện nay, Công ty
đã gây dựng được trang trại trồng rau và cây ăn quả bài
bản với quy mô 8ha (trong đó 3ha trồng theo phương
pháp hữu cơ), với năng suất đạt trung bình trên 470 tấn/
năm. Doanh thu bình quân mỗi năm, công ty đạt xấp xỉ
12 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn tạo việc làm cho hơn 30 lao
động tại địa phương với mức lương ổn định từ 3 - 4 triệu
đồng/người/tháng.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM AN TOÀN VINH HÀ ĐẠT ĐƯỢC
2019_

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội - Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội cấp:

Giấy chứng nhận VietGAP cho nhóm sản phẩm trồng trọt, trên diện tích 5ha, sản phẩm được đánh giá phù hợp tiêu chuẩn
quốc gia TCVN 11892-1:2017
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Rau cải bó xôi

Rau muống tiến Vua

Cải chíp

Rau cải xanh

Rau bắp cải

Rau cải ngọt

Cà chua

Bưởi Thương Vinh Hà

Bên cạnh các sản phẩm rau an toàn, rau hữu cơ, Công ty Vinh Hà còn có thêm sản phẩm Bưởi Thương
Vinh Hà, là giống bưởi Diễn đạt tiêu chuẩn VietGAP và đang trong thời kỳ chuyển đổi sang chứng nhận hữu
cơ, được khách hàng rất tin dùng. Ngoài việc cung cấp rau ổn định cho hàng trăm hộ gia đình tại các khu
chung cư, hơn 20 bếp ăn trường học trong và ngoài địa phương, sản phẩm rau hữu cơ của Công ty Vinh Hà
đã có mặt trong hệ thống Cửa hàng Thực phẩm sạch Bác Tôm, Cửa hàng Thực phẩm sạch Sói Biển, Siêu thị
Vinmart...
SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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Không chỉ là đơn vị sản xuất rau, bưởi Thương Vinh Hà an toàn và chất lượng, trang trại của Công ty
Vinh Hà còn là điểm đến tham quan, trải nghiệm, du lịch nông nghiệp cho các em học sinh, sinh viên, các
bạn trẻ khởi nghiệp, là nơi khơi nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ yêu nông nghiệp hữu cơ... Công ty đã được
các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận là doanh nghiệp phát triển bền vững và tạo ra nhiều tác động xã
hội tích cực trong những năm qua.
Với những thành công trên, năm 2019, Công ty Vinh Hà đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp
giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao cho 7 sản phẩm rau an toàn và 1 sản phẩm bưởi Thương Vinh Hà.

27

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ VĂN ĐỨC
Địa chỉ: Thôn Trung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Minh
Điện thoại: 0945 623 808

7

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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7 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT
1.
2.
3.
4.

MÃ SẢN PHẨM
01-018-01-2019
01-018-02-2019
01-018-03-2019
01-018-04-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Súp lơ trắng
Đậu cove
Rau cải ngọt
Rau cải thảo

STT MÃ SẢN PHẨM DANH MỤC SẢN PHẨM
5. 01-018-05-2019 Rau bắp cải
6. 01-018-06-2019 Mướp đắng
7. 01-018-19-2019 Súp lơ xanh

Xã Văn Đức là vùng trồng rau theo tiêu chuẩn an toàn VietGAP lớn nhất huyện Gia Lâm (khoảng 250ha).
Tham gia Chương trình OCOP năm 2019, Hợp tác xã Sản xuất, Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp xã Văn Đức (Hợp
tác xã Văn Đức) đăng ký 7 sản phẩm: Bắp cải, cải thảo, cải ngọt, súp lơ xanh, súp lơ trắng, mướp đắng, đậu trạch.
Kết quả, cả 7 sản phẩm của Hợp tác xã Văn Đức được UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm
OCOP 4 sao.
Có được thành công trên là bởi Hợp tác xã Văn Đức đã quy hoạch và triển khai sản xuất nông nghiệp bài
bản theo mô hình kiểm soát, quản lý theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Theo đó, Hợp tác xã đã thực
hiện mô hình kiểm tra cộng đồng, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp hữu cơ (PGS) trong sản
xuất rau an toàn. Các thành viên trong Hợp tác xã được chia thành 20 nhóm sản xuất. Mỗi nhóm từ 20 đến
25 thành viên, do nhóm trưởng quản lý và giám sát quy trình sản xuất của các hộ, dưới sự chỉ đạo và giám
sát của cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội. Các hộ thành viên đều được cán bộ Chi cục Trồng
trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội tập huấn sản xuất rau an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, phòng trừ
dịch hại IPM... Bên cạnh đó, mỗi hộ còn được cấp sổ nhật ký đồng ruộng, cập nhật đầy đủ thông tin quy trình
sản xuất. Qua đó, các sản phẩm rau của Hợp tác xã Văn Đức luôn được giám sát chặt chẽ từ khâu chọn giống,
chăm sóc đến thu hoạch, đảm bảo đúng chất lượng theo mô hình rau an toàn. Vì vậy, nhiều loại rau của Hợp
tác xã Văn Đức đã được đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.
Với cách làm này, mỗi ngày Hợp tác xã Văn Đức cung cấp ra thị trường khoảng 2-3 tấn rau các loại từ
rau ăn lá, rau ăn củ, đến các loại rau gia vị. Trong số đó khoảng 70% sản lượng được tiêu thụ tại hệ thống
các siêu thị và chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hà Nội, phần còn lại tiêu thụ tại các tỉnh lân cận. Từ nhiều
năm nay, một số sản phẩm của Hợp tác xã Văn Đức đã được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Đài Loan...
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Đậu cove

Súp lơ xanh

Rau bắp cải

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Súp lơ trắng

Mướp đắng

30

Rau cải thảo

Rau cải ngọt

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ VĂN ĐỨC ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Phòng Kinh tế huyện Gia Lâm cấp:
Giấy chứng nhận Hợp tác xã Văn Đức đủ điều kiện an toàn thực phẩm
2019_ Tổ chức NHO-QSCert cấp:
Giấy chứng nhận VietGAP sản phẩm của Hợp tác xã Văn Đức phù hợp với tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

31

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN KMS ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Đại diện: Triệu Quang Trung
Điện thoại: 0975 311 846

5

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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5 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT

MÃ SẢN PHẨM

1.
2.
3.
4.
5.

01-016-04-2019
01-016-05-2019
01-016-06-2019
01-016-07-2019
01-016-11-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Nấm đùi gà
Nấm hương
Nấm ngọc châm trắng
Nấm sò yến
Nấm ngọc châm nâu

Công ty Cổ phần KMS Đầu tư Sản xuất và Thương mại
(Công ty KMS) là đơn vị đầu tư công nghệ, công nghiệp hóa
trong ngành sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu, với vốn đầu
tư mua sắm trang thiết bị máy móc, công nghệ của giai đoạn
đầu là gần 30 tỷ đồng.

Năm 2018, Công ty KMS mở rộng xưởng sản xuất lên
5.000m2, năm 2019, sản xuất 350 tấn nấm, doanh thu đạt
36 tỷ, lợi nhuận trung bình khoảng 25%. Vừa qua, ông Trung
là một trong 63 người được nhận bằng khen Nông dân Việt
Nam xuất sắc năm 2020.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KMS ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp:
Quatest 1: Kết quả thử nghiệm giá thể trồng nấm, nước tưới nấm Công ty KMS đạt tiêu chuẩn an toàn
2019_ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cấp:
Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm nấm đùi gà của Công ty KMS đạt chỉ tiêu được công nhận Colifforms ISO/IEC 17025
2017_ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội cấp:
Chứng nhận Công ty KMS đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất kinh doanh sản phẩm
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Công ty KMS không chỉ là nơi lai tạo các giống nấm mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những công nghệ:
Nuôi trồng, chăm sóc nấm, nhân giống theo công nghệ kỹ thuật của Hàn Quốc, mang lại giá trị kinh tế cao và
hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt mức tăng trưởng bền vững. Khi nhân rộng mô hình sẽ mang lại lợi nhuận
cao cho bà con nông dân các vùng thích hợp cho nuôi trồng nấm, tận dụng được các phế phẩm trong nông
nghiệp để sản xuất nuôi trồng nấm như: Rơm rạ, cám gạo, cám ngô, lõi ngô, cây ngô, thân cây sắn...

Nấm đùi gà

Nấm hương

Nấm ngọc trâm nâu

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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Nấm sò yến

Nấm ngọc trâm trắng

Nấm Hàn Quốc nuôi trồng tại Việt Nam
Năm 2019, tham gia Chương trình OCOP, 5 sản phẩm nấm của Công ty KMS đã được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KINOKO THANH CAO
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Dương Thị Thu Huệ
Điện thoại: 024 3373 8415; 0947 387 565
Email: duong_thithuhue@yahoo.com

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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1 Sản phẩm OCOP 4 sao
Sản phẩm: Nấm kim châm Kinoko (Mã sản phẩm: 01-282-05-2019)
Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
(Công ty Kinoko) do bà Dương Thị Thu Huệ làm Giám đốc,
là đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh nấm. Với số vốn ban
đầu là 3 triệu USD (gần 70 tỷ đồng) để đầu tư xây dựng
hệ thống sản xuất nấm hoàn chỉnh trên diện tích 3.000m2
bao gồm các khu vực: Phòng cấy giống, phòng ươm, phòng
đóng gói và thu hoạch theo tiêu chuẩn Nhật Bản.
Nhà máy sản xuất nấm Kinoko Thanh Cao đã đi vào
hoạt động được hơn một năm, với sản phẩm nấm kim châm
chiếm 95% tổng sản lượng của nhà máy. Ngoài ra, Công ty
Kinoko còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ. Quy trình
sản xuất nấm được tuân thủ nghiêm ngặt từ khâu làm giá
thể, cấy giống, ươm giống đến đóng gói, thu hoạch.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KINOKO THANH CAO ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng:
Bằng khen Công ty Kinoko đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Festival Sản phẩm nông nghiệp và Làng
nghề Hà Nội lần thứ nhất
2019_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng:
Bằng khen Công ty Kinoko đã có thành tích trong phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”
và chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội
2017_ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp:
Giấy chứng nhận Công ty Kinoko là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất nấm ăn, nấm dược
liệu đảm bảo an toàn thực phẩm
2018_ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tặng:
Giấy khen Công ty Kinoko đã có thành tích ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành
phố Hà Nội năm 2017
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Quy trình sản xuất nấm kim châm của Công ty Kinoko phải trải qua 10 bước, từ khâu
trộn nguyên liệu đến thu hái. Nguyên liệu đầu vào được cho vào máy trộn nguyên liệu, pha
nước sạch bảo đảm độ ẩm đạt 66 - 67%, trộn đều trong vòng 1 giờ, sau đó sẽ được máy
trộn nguyên liệu tự động chuyển sang máy đóng lọ. Tại đây, máy đóng lọ sẽ tự động cho
nguyên liệu vào lọ và đóng nắp. Trước khi cấy giống, giá thể sẽ được hấp khử trùng và làm
lạnh sau đó tiến hành cấy bằng máy tự động. Sau khi ươm sợi từ 20 - 22 ngày ở điều kiện
nhiệt độ 150C - 180C, độ ẩm 75 - 80%, giá thể trong phòng ươm tiếp tục được chuyển sang
phòng cào bề mặt bằng máy cào tự động. Sau đó, giá thể được chuyển sang phòng nuôi
nấm, nhiệt độ từ 150C - 160C, độ ẩm 90 - 98%. Khi sợi nấm đạt độ cao 4cm, sẽ được cuốn
cổ, định hình cho bông nấm mũ nhỏ, cao đều. Khi bông nấm đạt độ cao bằng giấy cuốn cổ,
sẽ được chuyển sang phòng thu hái, đóng gói bằng máy đóng gói tự động.

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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NẤM KIM CHÂM

KINOKO THANH CAO
Từ đầu năm 2019 đến nay, công suất sản xuất nấm của nhà máy đã đạt 1,5 tấn nấm/ngày. Sản phẩm
hiện được phân phối độc quyền cho Công ty TNHH Hai thành viên Thực phẩm Lý tưởng Việt Nam và Công
ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco. Tất cả sản phẩm nấm của Công ty Kinoko đều
được bán trong các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch tại thị trường phía Bắc và trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh.
Năm 2019, sản phẩm nấm kim châm của Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Kinoko Thanh Cao đã được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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HỢP TÁC XÃ RAU CẦN KHAI THÁI
Địa chỉ: Thôn Khai Thái, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại: 0962 397 978

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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1 Sản phẩm OCOP 4 sao
Sản phẩm: Rau cần Khai Thái (Mã sản phẩm: 01-280-03-2019)

Hơn 30 năm trước, một số người dân thôn
Khai Thái, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên,
thành phố Hà Nội đã trồng rau cần để cải
thiện bữa ăn trong gia đình. Dần dần, rau cần
đã trở thành đặc sản của vùng đất Khai Thái,
không chỉ được nhiều người tiêu dùng trong
huyện Phú Xuyên mà người tiêu dùng trong
thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận biết
đến. Tuy nhiên, để rau cần trở thành thương
hiệu có thị trường trên địa bàn Hà Nội,
năm 2017, Hợp tác xã Rau cần Khai Thái được
thành lập với 23 thành viên, Giám đốc là ông
Nguyễn Văn Hùng.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ RAU CẦN KHAI THÁI ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng:
Bằng khen cho Hợp tác xã Rau cần Khai Thái đã tích cực tham gia Chương trình OCOP thành phố Hà Nội
2018_ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội cấp:
Chứng nhận sản phẩm Rau cần Khai Thái của Hợp tác xã Rau cần Khai Thái phù hợp quy trình thực hành sản xuất nông
nghiệp tốt VietGAP
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SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC BẢO HỘ ĐỘC
QUYỀN NHÃN HIỆU TẬP THỂ
Ngay sau khi được thành lập, Hợp tác xã Rau cần Khai Thái
đã đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nắm vững quy trình
sản xuất theo đúng tiêu chuẩn rau an toàn. Đồng thời, Hợp tác
xã Rau cần Khai Thái quy định rất rõ về việc sử dụng thuốc, phân
bón cho cây rau sao cho phù hợp từ việc chăm sóc tới khâu thu
hoạch. Bên cạnh đó, huyện Phú Xuyên cũng hỗ trợ 1 tỷ đồng để
xây dựng 160 nhà sơ chế, có bể nước độ sâu 1m ngay tại ruộng
rau cần để người dân sơ chế rau sau khi thu hoạch. Hàng ngày,
bể nước thường xuyên được làm vệ sinh thau, rửa sạch và thay
nước. Vì vậy, rau cần Khai Thái luôn được đảm bảo về chất lượng
và mẫu mã vô cùng bắt mắt.

Không chỉ hướng dẫn các thành viên sản xuất rau cần theo
tiêu chuẩn rau an toàn VietGAP, Hợp tác xã Rau cần Khai Thái
cũng chủ động xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, xây dựng mã
QR Code và xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời,
trực tiếp liên hệ với các cơ sở thu mua rau cần trên địa bàn để
ký hợp đồng cung cấp và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, mỗi sào
rau cần trừ chi phí cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng/vụ/năm.
Từ sự cố gắng nỗ lực của lãnh đạo và các thành viên Hợp tác
xã Rau cần Khai Thái, đầu năm 2020, sản phẩm rau cần Khai
Thái đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng
nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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Rau cần KHAI THÁI
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HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP AN PHÁT
Địa chỉ: Thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lưu Ngọc Nam
Điện thoại: 0913 832 622

7

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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7 Sản phẩm OCOP 3 sao
STT

MÃ SẢN PHẨM

1.
2.
3.
4.

01-020-02-2019
01-020-21-2019
01-020-22-2019
01-020-23-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM STT
Giá đỗ An Phát
Bắp cải An Phát
Súp lơ An Phát
Cà chua An Phát

5.
6.
7.

MÃ SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

01-020-24-2019 Su hào An Phát
01-020-25-2019 Rau muống An Phát
01-020-26-2019 Đậu phụ An Phát

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp An Phát (Hợp tác xã An Phát), huyện Thanh Trì, thành phố
Hà Nội hiện có 30ha rau trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, Hợp tác xã cũng là đơn vị liên kết bao
tiêu cho hàng trăm hecta rau, củ, quả của các xã Yên Mỹ, Duyên Hà, Vạn Phúc (huyện Thanh Trì); xã Đặng
Xá (huyện Gia Lâm); xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ). Mỗi ngày Hợp tác xã An Phát cung cấp cho
thị trường 10 tấn rau, củ quả các loại. Những sản phẩm rau, củ, quả này được cung cấp đến một số doanh
nghiệp, người tiêu dùng, các trường học thông qua chuỗi cửa hàng liên kết thực phẩm an toàn có truy xuất
nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, do UBND huyện Thanh Trì thành lập.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP AN PHÁT ĐẠT ĐƯỢC
2019_

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng:

2019_

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội tặng:

Bằng khen Hợp tác xã An Phát “Có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2009-2019”
Giấy khen Hợp tác xã An Phát đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam
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Mô hình liên kết trồng rau
thủy canh trong nhà lưới
của Hợp tác xã An Phát

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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7 sản phẩm đạt 3 sao OCOP của Hợp tác xã An Phát
Hợp tác xã An Phát cũng ký kết thu mua thực phẩm sạch an toàn, có truy xuất nguồn gốc tại các đơn
vị cung cấp uy tín như Siêu thị MM mega Market, Công ty Lan Vinh... để phân phối ra thị trường thông qua
chuỗi siêu thị sạch đã được đăng ký và cấp giấy chứng nhận. Mặt khác, đây cũng là nguồn thực phẩm sạch
cung cấp cho Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH Tinh hoa Ẩm thực Hà thành, cho
nhiều bếp ăn nhà trường cũng như một số doanh nghiệp cung cấp suất ăn có uy tín, thương hiệu khác trên
thị trường.
Hiện nay, 7 sản phẩm rau an toàn của Hợp tác xã An Phát đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây là những sản phẩm được sản xuất theo hình thức liên kết
từ sản xuất, chế biến, phân phối đến tiêu dùng giữa Hợp tác xã An Phát và nông dân.
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HỢP TÁC XÃ RAU QUẢ SẠCH CHÚC SƠN
Địa chỉ: Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hoàng Văn Thám
Điện thoại: 0912569661
Email: rausachchucson@gmail.com

6

Sản phẩm

Đạt sao OCOP

Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn được thành lập từ tháng 6/2016. Khi thành lập, Hợp tác xã Rau
quả sạch Chúc Sơn chỉ có 16 thành viên, sản xuất trên diện tích 5ha. Quá trình hoạt động, phát triển
đến nay, Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn đã phát triển lên gần 40 thành viên, sản xuất trên diện tích
17,8ha theo quy trình VietGAP và GlobalGAP.
SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

6 Sản phẩm OCOP 3 sao
STT MÃ SẢN PHẨM DANH MỤC SẢN PHẨM STT MÃ SẢN PHẨM
1.
2.
3.

DANH MỤC SẢN PHẨM

4. 01-277-04-2019 Rau mồng tơi Chúc Sơn
01-277-01-2019 Hành lá Chúc Sơn
01-277-02-2019 Rau muống Chúc Sơn 5. 01-277-05-2019 Quả cà chua Chúc Sơn
01-277-03-2019 Rau cải canh Chúc Sơn 6. 01-277-06-2019 Rau mùi ta Chúc Sơn

Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn là đơn vị
đầu tiên trên địa bàn huyện Chương Mỹ đầu tư mở
rộng quy mô diện tích trồng rau theo quy trình
kỹ thuật của các chuyên gia Nhật Bản. Chỉ sau
hai năm tham gia, được các chuyên gia Nhật Bản
chuyển giao kỹ thuật, vụ đông năm 2017, Hợp tác
xã Rau quả sạch Chúc Sơn đã triển khai trồng hàng
chục loại rau như cải bắp, cải bó xôi, cải chíp, cải
canh, cà chua, củ cải tròn...

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ RAU QUẢ SẠCH CHÚC SƠN ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ tặng:
Giấy khen Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
2018_ Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert cấp:
Chứng chỉ chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm kiểm soát tới hạn, Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc
Sơn được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn
2017_ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội cấp:
Giấy chứng nhận VietGAP cho Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn, sản phẩm rau các loại, trên diện tích 50.364m2
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Rau cải canh Chúc Sơn

Rau mồng tơi Chúc Sơn

Hành lá Chúc Sơn

Rau mùi ta Chúc Sơn

Rau muống Chúc Sơn

Quả cà chua Chúc Sơn

Quá trình trồng rau tại Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn, các thành viên áp dụng nghiêm ngặt theo
quy trình sản xuất của Nhật Bản. Phân bón được sử dụng là phân chuồng đã được ủ, đảm bảo hoai mục
hoàn toàn và một số loại phân bón vô cơ có nguồn gốc rõ ràng. Mô hình áp dụng các biện pháp quản lý dịch
hại tổng hợp IPM để hạn chế sâu bệnh hại. Ngoài ra, Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn chỉ sử dụng các loại
thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, kết hợp sử dụng che phủ vải không dệt, máy hút bọ nhảy đã
cho hiệu quả tốt.
SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn cũng là một trong những đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện Chương
Mỹ được tiếp cận và áp dụng công nghệ viễn thám, hệ thống quan trắc thời tiết áp dụng vào sản xuất rau an
toàn. Thông qua Trạm thời tiết thông minh iMentos 3.3 A-G với hệ thống quan trắc và camera truyền hình
ảnh về khu nhà điều hành, từ đây, người phụ trách dễ dàng cập nhật thông tin từ khâu trồng, chăm sóc, thu
hoạch đến in tem, nhãn tự động, minh bạch hóa toàn bộ quá trình sản xuất. Với bán kính phủ sóng 15km,
trạm quan trắc dự báo chính xác nhiệt độ, tốc độ gió, lượng mưa, độ ẩm của đất... Giúp người quản lý nắm
bắt được được tình hình sâu bệnh cũng như sinh trưởng để có kế hoạch sản xuất sao cho hiệu quả. Do vậy
những nguồn rau tại Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn rất đa dạng từ cà chua, rau muống, rau ngót, rau
cải, các loại rau thơm và rau theo mùa, đáp ứng lượng tiêu thụ 3 tấn/ngày, phân phối cho hệ thống siêu thị
lớn (Siêu thị BigC, Siêu thị T-mart...), các bệnh viện lớn (Bệnh viện Hữu Nghị - Việt Xô, Bệnh viện Nội Tiết...),
các trường học (Đoàn Thị Điểm, Marie Curie...). Các sản phẩm của Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn đã
được người tiêu dùng tin tưởng.
Mô hình trồng rau sạch của Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn được đánh giá là hệ thống sản phẩm
OCOP tiêu biểu của ngành nông nghiệp thủ đô. Hiện tại, Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn có 6 sản phẩm
được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao gồm: Hành lá, rau
muống, rau cải canh, rau mùng tơi, cà chua, rau mùi ta.
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HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA BÌNH
Địa chỉ: Tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trịnh Văn Vĩnh
Điện thoại: 0979 121 209

6

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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6 Sản phẩm OCOP 3 sao
STT
1.
2.
3.

MÃ SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

STT

MÃ SẢN PHẨM

4.
5.
6.

01-268-16-2019
01-268-17-2019
01-268-18-2019

01-268-13-2019 Rau cải mơ
01-268-14-2019 Rau bắp cải
01-268-15-2019 Đậu trạch

DANH MỤC SẢN PHẨM
Cà chua
Rau mùng tơi
Su hào

Năm 2008, Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hòa Bình
(Hợp tác xã Hòa Bình) chuyển đổi mô hình sản xuất
sang kinh doanh dịch vụ tổng hợp. Với quy mô 11,7ha
đất sản xuất cùng 248 hộ thành viên, Hợp tác xã Hòa
Bình được quận Hà Đông đầu tư xây dựng hạ tầng để
phát triển vùng trồng rau an toàn. Dự án gồm các hạng
mục: 11,7ha nhà lưới, hệ thống nước tưới và sơ chế rau
an toàn (nguồn nước tưới khai thác ở giếng khoan có độ
sâu hơn 60m, được xử lý bằng công nghệ lắng lọc, bảo
đảm đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt).

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA BÌNH ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Chủ tịch UNND quận Hà Đông tặng:
Giấy khen Hợp tác xã Hòa Bình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển của Hợp tác xã nông
nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012”
2017_ Phòng Kinh tế Quận Hà Đông cấp:
Chứng nhận Hợp tác xã Hòa Bình đủ điều kiện An toàn thực phẩm

53

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Rau cải mơ

Rau bắp cải

Đậu trạch

Rau mùng tơi

Su hào

Cà chua

Bên cạnh vùng trồng rau an toàn (11,7ha) của Hợp tác xã Hòa Bình sản xuất theo tiêu chuẩn
VietGAP, còn 40ha sản xuất các loại cây ăn quả như: Bưởi, táo, ổi cũng được Hợp tác xã Hòa Bình
quan tâm, tổ chức các lớp tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Các loại rau an toàn của Hợp tác xã Hòa Bình được cung cấp cho 30 trường học mầm non trên
địa bàn quận Hà Đông và một số công ty, cửa hàng trên địa bàn thành phố. Mỗi ngày, Hợp tác xã
Hòa Bình xuất bán từ 8 tạ đến 1 tấn sản phẩm.
SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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Với mong muốn thương hiệu rau an
toàn Hòa Bình ngày càng đến được với
đông đảo người tiêu dùng, Hợp tác xã Hòa
Bình tham gia Chương trình OCOP giai đoạn
2018-2020 của UBND thành phố Hà Nội.
Kết quả, các sản phẩm: Rau mồng tơi, su
hào, rau cải mơ, rau bắp cải, đậu trạch, cà
chua của Hợp tác xã Hoà Bình đã được Ủy
ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy
chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm của

HỢP TÁC XÃ
DỊCH VỤ TỔNG HỢP
HÒA BÌNH
Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, Hợp tác xã Hòa Bình
đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà
Nội, Phòng Kinh tế quận Hà Đông và các cơ quan chuyên
môn khác, tổ chức các lớp tập huấn kiến thức cho thành
viên về cách sử dụng chế phẩm vi sinh, thuốc bảo vệ thực
vật sinh học đúng liều lượng, thời gian cách ly... Qua đó,
thay đổi nhận thức của nông dân và vùng trồng rau an toàn
của Hợp tác xã Hòa Bình hạn chế sâu bệnh, tăng năng suất,
chất lượng sản phẩm được nâng cao. Sản phẩm rau an toàn
của Hợp tác xã Hòa Bình được người tiêu dùng trên địa bàn
quận Hà Đông và thành phố Hà Nội tin dùng.
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HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐẠI LAN
Địa chỉ: Thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đặng Bá Thắng
Điện thoại: 0366 151 086
Email: bathangdang1962@gmail.com

5

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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5 Sản phẩm OCOP 3 sao
STT
1.
2.
3.
4.
5.

MÃ SẢN PHẨM
01-020-01-2019
01-020-27-2019
01-020-28-2019
01-020-29-2019
01-020-30-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Su hào
Bắp cải
Cà chua
Cải ngọt
Rau muống

Hợp tác xã Kinh doanh Dịch vụ Thương mại tổng hợp Đại Lan (Hợp tác xã Đại Lan) có trụ sở tại thôn Đại
Lan, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Hợp tác xã được thành lập năm 2010 với 30 thành
viên cùng diện tích trồng rau đạt 54,7ha. Trong đó, diện tích được cấp chứng nhận VietGAP là 20ha. Trung
bình hàng năm, sản lượng rau của Hợp tác xã đạt 3.000 tấn/năm. Hợp tác xã Đại Lan có hệ thống nhà sơ
chế với diện tích 200m2 và các trang thiết bị hiện đại đảm bảo sơ chế rau đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn
thực phẩm.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐẠI LAN ĐẠT ĐƯỢC
2015_ Cơ quan Bảo trợ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cấp:
Chứng nhận Sản phẩm dịch vụ xuất sắc năm 2015 cho Hợp tác xã Đại Lan
2014_ Chương trình Khảo sát và Bình chọn Thương hiệu tin dùng thủ đô trao tặng:
“Thương hiệu tin dùng thủ đô” cho Hợp tác xã Đại Lan đạt Top 50
2013_ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội tặng:
Giấy khen Hợp tác xã Đại Lan đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, tham gia Hội chợ Nông nghiệp và Làng nghề
Hà Nội
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Rau muống

Su hào

Cà chua

Bắp Cải

Cải ngọt

Hợp tác xã Đại Lan hiện đang sản xuất các loại rau theo mùa như: Cà chua, súp lơ, rau bí, bắp cải,
mướp, su hào, dưa chuột, rau muống... Phương thức chăm sóc của Hợp tác xã Đại Lan hoàn toàn không sử
dụng phân bón hóa học, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ, có hệ thống tưới phun sương bằng nước sạch. Kết
quả cho thấy trồng rau, củ, quả theo phương pháp này hiệu quả rất cao, bình quân đạt từ 8 đến 10 triệu
đồng/1.000m2/vụ. So với trước đây, cũng trên diện tích đó sản lượng rau trồng theo phương pháp thông
thường chỉ cho thu nhập khoảng 5 đến 6 triệu đồng/1.000m2/vụ.

Tham gia Chương trình
OCOP năm 2019, Hợp tác xã
Đại Lan đã được Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội cấp
giấy chứng nhận sản phẩm
OCOP 3 sao cho 5 sản phẩm rau
an toàn gồm: Cải ngọt, su hào,
rau muống, cà chua, bắp cải.
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CÔNG TY CỔ PHẦN RAU AN TOÀN HẢI ANH
Địa chỉ: Xóm 3, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thế Hanh
Điện thoại: 0969 634 622

3

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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3 Sản phẩm OCOP 3 sao
STT
1.
2.
3.

MÃ SẢN PHẨM
01-017-04-2019
01-017-05-2019
01-017-06-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Cà chua Hải Anh
Dưa chuột Hải Anh
Cải bó xôi Hải Anh

Công ty Cổ phần Rau an toàn Hải Anh (Công ty
Hải Anh) được thành lập năm 2017 với mong muốn
mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm
rau sạch, an toàn nhất cho sức khỏe. Với diện tích
sản xuất 3,6ha và khu sơ chế 120m2, hàng năm,
Công ty Hải Anh cung cấp cho thị trường thành phố
Hà Nội trên 322,6 tấn rau các loại.
Với quy trình khép kín từ khâu chọn đất sản
xuất, hệ thống tưới tiêu, vận chuyển, đến khâu
chọn giống, phân bón, chăm sóc, thu hoạch, sơ
chế rau... đều được Công ty Hải Anh lựa chọn
theo tiêu chí sạch nhất, an toàn nhất.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN RAU AN TOÀN HẢI ANH ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP cấp:
Giấy Chứng nhận ISO 22000:2018 cho Công ty Cổ phần Rau an toàn Hải Anh
2020_ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội - Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội cấp:
Giấy chứng nhận VietGAP cho nhóm sản phẩm trồng trọt, trên diện tích 3.6ha, sản phẩm được đánh giá phù hợp
tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11892-1:2017
2019_ Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert cấp:
Chứng chỉ chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm kiểm soát tới hạn được đánh giá phù hợp với
các yêu cầu của tiêu chuẩn trong lĩnh vực sơ chế, kinh doanh rau, củ, quả
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Công ty Hải Anh còn mở rộng hợp tác, liên kết với
người nông dân và các Hợp tác xã khác để xây dựng
được vùng nguyên liệu trên 1.000ha sản xuất rau an
toàn chất lượng cao tại xã Vân Nội, xã Nguyên Khê để
cung ứng cho các trường học trên địa bàn Hà Nội. Việc
thúc đẩy hợp tác, xây dựng chuỗi liên kết đã nâng cao
giá trị kinh tế cho sản phẩm rau an toàn của huyện
Đông Anh, giúp người nông dân yên tâm sản xuất và
nâng cao chất lượng sản phẩm.

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

62

Dưa chuột Hải Anh

Cà chua Hải Anh

Cải bó xôi Hải Anh

Công ty Hải Anh với đa dạng các chủng loại rau, gồm 19 sản phẩm: Cà chua, dưa chuột, mướp, bầu, rau
cải xanh, rau cải ngọt, rau cải ngồng, rau dền, cải bó xôi, mồng tơi, rau muống, cải chíp, xà lách, rau ngót,
bắp cải, súp lơ xanh, súp lơ trắng, su hào, cải thìa sẽ mang lại cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn. Ngoài
ra, rau của Công ty Hải Anh đã được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội cấp giấy chứng nhận đạt
an toàn thực phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội - Trung tâm Phân tích và Chứng nhận
chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội cấp giấy chứng nhận VietGAP. Đặc biệt, năm 2019, Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cho 3 sản phẩm rau của Công ty Hải
Anh, gồm: Cà chua Hải Anh, dưa chuột Hải Anh, cải bó xôi Hải Anh. Đó là động lực lớn để Công ty Hải Anh tiếp
tục nghiên cứu, phát triển để mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm rau an toàn và ngày càng chất
lượng.
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HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HƯƠNG NGẢI
Địa chỉ: Xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Đỗ Ban
Điện thoại: 0912 020 055

3

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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3 Sản phẩm OCOP 3 sao
STT
1.
2.
3.

MÃ SẢN PHẨM
01-276-47-2019
01-276-48-2019
01-276-49-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Rau ngót Hương Ngải
Cải bắp Hương Ngải
Khoai tây Hương Ngải

Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Ngải (Hợp tác xã Hương Ngải) được thành lập năm 2007. Hợp tác xã
Hương Ngải với hơn 800 hộ thành viên sản xuất luân canh gieo cấy lúa, trồng khoai tây vụ Xuân và rau
màu vụ Đông.
Kết hợp gieo cấy lúa với trồng các loại rau màu, cứ 3 đến 4 năm Hợp tác xã Hương Ngải lại thực hiện
luân canh một lần để cải tạo đất, giảm sâu bệnh và tăng năng suất cây trồng. Đáng chú ý, Hợp tác xã Hương
Ngải đã nhập khẩu giống khoai tây từ Đức để sản xuất. Đây là giống khoai chất lượng cao, có vỏ và ruột
vàng, thời gian sinh trưởng 80-90 ngày, năng suất đạt 18-23 tấn/ha. Khoai tây thương phẩm được tiêu thụ
qua hệ thống các siêu thị trong nước. Ngoài ra, Hợp tác xã Hương Ngải còn cung cấp khoai tây giống trồng
vụ Đông cho nông dân trong xã và một số địa phương lân cận.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HƯƠNG NGẢI ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng:
Bằng khen Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Ngải đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm
2018_ Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thất tặng:
Cờ thi đua Đơn vị tiên tiến xuất sắc phong trào thi đua
2016_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng:
Bằng khen Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Ngải đã có thành tích trong việc thực hiện thi đua “Đề án sản xuất và tiêu thụ
rau an toàn thành phố Hà Nội”
2015_ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng:
Bằng khen Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Ngải đã có thành tích trong xây dựng và phát triển Hợp tác xã
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Rau ngót Hương Ngải

Cải bắp Hương Ngải

Khoai tây Hương Ngải

Các loại rau, củ của Hợp tác xã Hương Ngải đều đạt chứng nhận an toàn thực phẩm,
chứng nhận VietGAP, đồng thời được dán tem QR Code, giúp người tiêu dùng dễ dàng
truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Từ năm 2015, Hợp tác xã Hương Ngải đã thực hiện
thành công mô hình trồng rau trái vụ như: Cải bắp, bí
đao, su hào, rau cải cho thu nhập hơn 400 triệu đồng/
ha/năm. Hiện nay, trung bình Hợp tác xã Hương Ngải
xuất bán ra thị trường từ 500 - 700kg rau, củ, quả/ngày.
Để ổn định đầu ra cho sản phẩm, Hợp tác xã Hương Ngải
đã liên kết tiêu thụ với bếp ăn của các trường mầm non,
tiểu học, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thạch
Thất. Ngoài ra còn cung cấp cho các cửa hàng thực phẩm
sạch, siêu thị Vinmart trên địa bàn thành phố Hà Nội.

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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Vùng chuyên canh rau

HƯƠNG NGẢI

Với năng suất và chất lượng cao, sản phẩm khoai tây Hương Ngải, rau ngót Hương Ngải, cải bắp Hương
Ngải đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2019.
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HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BỘT XUYÊN
Địa chỉ: Xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Quý
Điện thoại: 0987 782 150
Email: lethihanongnghiep@gmail.com

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Bưởi Diễn Bột Xuyên (Mã sản phẩm: 01-282-01-2019)

Hợp tác xã Nông nghiệp Bột Xuyên (Hợp tác xã Bột Xuyên) được thành lập năm 1998 chuyên sản xuất và
cung cấp các sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, bưởi Diễn Bột Xuyên là sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao
cho các thành viên. Hiện nay, toàn xã đã chuyển đổi được hơn 30ha sang trồng cây bưởi Diễn, cho thu nhập từ
15 đến 20 triệu đồng/sào/năm.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BỘT XUYÊN ĐẠT ĐƯỢC
2018_ Phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức cấp:
Chứng nhận Hợp tác xã Bột Xuyên đủ điều kiện an toàn thực phẩm
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Từ hiệu quả kinh tế của cây bưởi Diễn, Hợp tác xã Bột Xuyên
đã định hướng xây dựng và phát triển bưởi Diễn thành loại cây
trồng chủ lực của địa phương. Theo đó, Hợp tác xã Bột Xuyên
thực hiện tập trung chuyên canh, áp dụng khoa học - kỹ thuật
vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng cho cây trồng. Ngoài
ra, thông qua các hội chợ nông sản, hội chợ kết nối cung, cầu sản
phẩm nông nghiệp, Hợp tác xã Bột Xuyên đã và đang quảng bá và
đưa sản phẩm bưởi Diễn Bột Xuyên ra thị trường.
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Hợp tác xã Bột Xuyên đã lựa chọn
bưởi Diễn Bột Xuyên là sản phẩm
chủ lực, nỗ lực xây dựng và quảng
bá thương hiệu bưởi Diễn Bột Xuyên
đến với người tiêu dùng. Bưởi Diễn Bột
Xuyên tham gia Chương trình “Mỗi xã
một sản phẩm”, đã được Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng
nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

BƯỞI DIỄN

Bột Xuyên
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HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM PHƯƠNG TIẾN
Địa chỉ: Thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Văn Lanh
Điện thoại: 0983 327 466
Email: lelanh279@gmail.com

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Bưởi Chương Mỹ (Mã sản phẩm: 01-277-23-2019)

Với khí hậu thổ nhưỡng của vùng đất bán
sơn địa, xã Nam Phương Tiến từ năm 2016 đã
gắn bó với cây bưởi Diễn. Tại đây quy tụ những
trang trại trồng bưởi trải dài dưới chân núi Bé,
người dân chuyên tâm trồng bưởi theo phương
pháp hữu cơ và VietGAP để phát triển thương
hiệu bưởi Chương Mỹ. Bưởi Chương Mỹ nơi đây
rất đặc biệt bởi vị ngọt đậm, được người tiêu
dùng khắp nơi ưa chuộng.
Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Phương Tiến
được thành lập năm 1998 với vai trò tham mưu
cho UBND xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện
nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Phương Tiến
tổ chức sản xuất cho hơn 150ha trồng bưởi.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM PHƯƠNG TIẾN ĐẠT ĐƯỢC
2019_

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tặng:

2017_

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội cấp:

Giấy khen cho Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Phương Tiến, đã có thành tích trong tổ chức, tham gia Festival Sản phẩm nông
nghiệp và Làng nghề Hà Nội lần thứ nhất
Giấy Chứng nhận VietGAP sản phẩm quả bưởi Diễn của Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Phương Tiến đã được đánh giá phù hợp
với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi
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BƯỞI CHƯƠNG MỸ
(Giống từ Bưởi Diễn)

Bưởi của các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Nam
Phương Tiến được chăm sóc rất kỳ công như đo độ pH đất để
rồi điều chỉnh bằng cách bón bổ sung thêm vôi bột. Ủ vi sinh
tạo tỷ lệ đậu tương, ngô phù hợp ở dạng bột sau đó ngâm nước
cho dễ tiêu để tưới gốc. Đo Brix kiểm tra độ đường trong quả
để bón bổ sung dinh dưỡng cho thêm ngọt. Bưởi khi chín có
màu vàng rất bắt mắt, chỉ nặng khoảng từ 800g đến 1.1kg.
Quả bưởi khi bóc ra, múi mập, nhiều nước, róc nước và tỏa mùi
thơm đặc trưng, ngọt ngon, rất bổ dưỡng.
Bưởi được trồng ở Nam Phương Tiến đã được Cục Sở hữu
trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu Bưởi Chương Mỹ và được Ủy
ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm
OCOP 3 sao. Đây là cơ hội để bưởi Chương Mỹ của Hợp tác xã
Nông nghiệp Nam Phương Tiến quảng bá thương hiệu, đến với
đông đảo người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội và cả nước.
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HỢP TÁC XÃ BA CHỮ
Địa chỉ: Thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Huyền
Điện thoại: 0987 325 380

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
Hợp tác xã Ba Chữ được thành
lập từ năm 2016, quy tụ 145 thành
viên. Với diện tích sản xuất trên
35ha, Hợp tác xã Ba Chữ chuyên
cung cấp các loại rau sạch được
trồng hữu cơ tập trung, không sử
dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ
thực vật, tuyệt đối an toàn cho
người sử dụng. Hợp tác xã Ba Chữ
hiện có 21ha sản xuất rau an toàn
đã được chứng nhận chất lượng của
thành phố và 10ha sản xuất rau hữu
cơ ứng dụng công nghệ cao.

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Rau cải xanh Ba Chữ (Mã sản phẩm: 01-017-02-2019)
Để nâng cao uy tín với người tiêu dùng, Hợp tác
xã Ba Chữ đã xây dựng thương hiệu và dán nhãn
QR Code cho các sản phẩm để người tiêu dùng yên
tâm về chất lượng và truy xuất được nguồn gốc sản
phẩm. Cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất
lượng cao, Hợp tác xã Ba Chữ coi trọng từng khâu
trong quá trình sản xuất. Theo đó, sản phẩm rau
sẽ được phân loại, cắt tỉa làm sạch và đóng gói vào
túi nilon, túi lưới, thùng nhựa... đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm. Về khâu tiêu thụ, sản phẩm được
phân phối rộng khắp trên thị trường dưới các hình
thức như: Thương lái thu mua tại đầu bờ, hợp đồng
với các công ty, cửa hàng cung ứng cho người tiêu
dùng, đưa rau tới tận nhà khách hàng, cơ quan...
theo đơn đặt hàng.
Hiện nay, Hợp tác xã Ba Chữ có hơn 30 chủng loại sản phẩm rau đa dạng, phong phú rải đều các vụ
trong năm như: Rau cải bắp trắng, bắp cải tím, súp lơ, cải bó xôi, su hào, rau cần, cà chua, cà rốt, đậu
trạch, rau cải các loại, dưa chuột, mướp, rau ngót, rau muống, rau bí, cà pháo, cà tím, lặc lè, rau gia vị,
ngải cứu... Các loại rau, củ của Hợp tác xã Ba Chữ luôn được người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội
ưa chuộng, đặc biệt là rau cải xanh Ba Chữ. Sản phẩm rau cải xanh Ba Chữ đã được Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ BA CHỮ ĐẠT ĐƯỢC
2018_

Viện Chất lượng Việt Nam phù hợp tiêu chuẩn - Chương trình khảo sát sản phẩm, thương hiệu chất lượng cao năm 2018 tặng:

Hợp tác xã Ba Chữ , Danh hiệu Cúp vàng, thương hiệu chất lượng cao và sử dụng thương hiệu Rau an toàn Ba Chữ
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HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TIÊN DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phạm Thị Lý
Điện thoại: 0934 413 168

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Rau cải ngồng hữu cơ sinh học Tiên Dương (Mã sản phẩm: 01-017-03-2019)
Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương (Hợp
tác xã Tiên Dương) là đơn vị tiêu biểu của thành phố Hà
Nội trong thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp hữu
cơ theo chuỗi liên kết từ năm 2017. Theo đó, Hợp tác xã
đảm nhận vai trò hỗ trợ chuyển giao công nghệ, kiến
thức về sản xuất hữu cơ cho thành viên cũng như giám
sát chặt chẽ toàn bộ quy trình sản xuất.
Để có những sản phẩm rau an toàn cho người sử
dụng, các thành viên của Hợp tác xã Tiên Dương sử
dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, thuốc trừ sâu
hữu cơ được chế từ các thảo dược có sẵn từ tự nhiên,
thân thiện với môi trường, không độc hại. Ngay cả việc
xua đuổi, diệt trừ côn trùng cũng được thực hiện bằng
những loại chế phẩm sinh học.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TIÊN DƯƠNG ĐẠT ĐƯỢC
2018_

Bộ Khoa học và Công nghệ - Cục Sở hữu trí tuệ cấp:

2018_

Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cấp:

Bằng độc quyền sáng chế số 19371: Chế phẩm vi sinh để xử lý chất thải hữu cơ trong chăn nuôi cho Hợp tác xã Tiên Dương
Chứng nhận sản phẩm “Chế phẩm vi sinh BIO EM 5IN1”, “Rau hữu cơ Tiên Dương” đạt Danh hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam

2018_

Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp HACCP cấp:

2017_

Phòng Kinh tế - UBND huyện Đông Anh cấp:

2017_

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng:

Giấy chứng nhận Hợp tác xã Tiên Dương lĩnh vực sơ chế rau củ, trái cây được đánh giá phù hợp tiêu chuẩn
Chứng nhận Hợp tác xã Tiên Dương đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất kinh doanh sản phẩm: Sản xuất và sơ chế rau, củ
Bằng khen Hợp tác xã Tiên Dương đã có thành tích trong tháng cao điểm phòng chống ngộ độc Methanol và tháng hành động
An toàn thực phẩm
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Hiện nay, các loại rau, củ, quả
của Hợp tác xã Tiên Dương đều
được Chi cục Quản lý chất lượng
Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội
định kỳ lấy mẫu kiểm tra chất lượng
nhằm đảm bảo đạt đúng tiêu chuẩn.
Đáng chú ý, 100% sản phẩm rau
của Hợp tác xã Tiên Dương sau khi
thu hoạch, sơ chế và đóng gói đều
được dán tem QR Code, giúp người
tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn
gốc, chất lượng sản phẩm thông
qua điện thoại thông minh có kết
nối internet.
Với những thành công trong
liên kết sản xuất rau sạch, Hợp tác
xã Tiên Dương đã đạt danh hiệu
Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt
Nam năm 2018 và năm 2019. Đặc
biệt, sản phẩm rau cải ngồng hữu cơ
sinh học Tiên Dương đã được Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy
chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Hệ thống nhà lưới của Hợp tác xã
Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương
SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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CẢI NGỒNG HỮU CƠ SINH HỌC
TIÊN DƯƠNG
Sử dụng chế phẩm sinh học để trừ sâu và bón phân hữu cơ cho Rau cải ngồng hữu cơ sinh học Tiên Dương
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HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÂN NAM
Địa chỉ: Xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Doãn Văn Thắng
Điện thoại: 0912 881 963
Email: htxnnvannam@gmail.com

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Chuối Vân Nam (Mã sản phẩm: 01-272-08-2019)
Hợp tác xã Nông nghiệp
Vân Nam (Hợp tác xã Vân
Nam), huyện Phúc Thọ, thành
phố Hà Nội là đơn vị tiên
phong trong phát triển các
loại giống chuối trên vùng đất
bãi bồi sông Hồng. Với quy
trình sản xuất sạch và chiến
lược kinh doanh bài bản, cây
chuối tại xã Vân Nam giờ đây
đã có thương hiệu, chỗ đứng
trên thị trường, mang lại giá
trị kinh tế và góp phần bảo vệ
môi trường.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÂN NAM ĐẠT ĐƯỢC
2017_ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tặng:
Giấy khen Hợp tác xã Vân Nam đã có thành tích thực hiện Chuyên đề thi đua đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong
công tác khảo nghiệm theo hướng hàng hóa an toàn và bền vững
2017_ Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ tặng:
Giấy khen Giám đốc Hợp tác xã Vân Nam đã có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội huyện Phúc Thọ
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Hợp tác xã Vân Nam hiện có khoảng 90ha chuối, trong đó có 70ha chuối
tiêu hồng và 20ha chuối tây. Trung bình, 1ha trồng được khoảng 2.200 gốc
chuối tiêu hồng và gần 1.700 gốc chuối tây. Mỗi năm, 1 gốc sẽ cho thu hoạch
1 buồng chuối, mỗi buồng chuối dao động từ 7 đến 9 nải. Đặc biệt, chuối Vân Nam
không dùng thuốc bảo vệ thực vật nên sản phẩm rất được thị trường ưa chuộng.
Với phương pháp trồng chuối VietGAP, Hợp tác xã Vân Nam đã tuân thủ
đúng quy trình, liều lượng phân bón hữu cơ. Quá trình chăm sóc, mỗi gốc chuối
được cắt bỏ toàn bộ cây non ở xung quanh chỉ để 1 cây chính để tập trung
nguồn dinh dưỡng. Sau thời gian thu hoạch, chuối được chặt hạ để trồng cây
vụ mới. Toàn bộ thân và lá chuối được chặt khúc ngắn, ủ với men vi sinh và phụ
phẩm nông nghiệp tạo thành phân bón trong vòng 3 tháng. Đây là nguồn phân
hữu cơ dồi dào, giúp Hợp tác xã giảm nhiều chi phí.
Chuối tiêu hồng Vân Nam quả to, dài và hơi cong, hình dáng đẹp; khi chín
chuối sẽ có màu vàng sáng, vỏ quả mỏng, thịt quả rắn không nhũn như các
giống chuối tiêu khác nên rất thuận tiện cho vận chuyển, hương vị ngọt thơm.
Hiện nay, chuối Vân Nam đã có mặt trong nhiều siêu thị ở Hà Nội và một số tỉnh
lân cận, được người tiêu dùng đánh giá cao.

CHUỐI VÂN NAM
Giống chuối tiêu hồng

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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Nhờ phát triển trên diện tích
lớn và áp dụng mô hình canh tác
khoa học, Hợp tác xã Vân Nam
đã góp phần đưa cây chuối từ
một loại cây ăn quả bình thường
lên một giá trị mới. Hiện nay,
chuối Vân Nam của Hợp tác xã
Vân Nam đã được Cục Sở hữu trí
tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể
và Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản
phẩm OCOP 3 sao.

Chuối Vân Nam
được trồng và chăm sóc
theo tiêu chuẩn VietGAP
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HỢP TÁC XÃ SƠN DU
Địa chỉ: Thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Tô Văn Định
Điện thoại: 0972 511 393
Email: tovandinh666@gmail.com
Website: https://htxsondu.com

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
Hợp tác xã Sơn Du
được thành lập năm 1998
chuyên hoạt động trong
lĩnh vực sản xuất và cung
cấp các sản phẩm nông
nghiệp, cây dược liệu.
Việc phát triển sản xuất
nông sản theo hướng an
toàn sinh học đã phát huy
hiệu quả vượt trội, vừa đáp
ứng nhu cầu sử dụng nông
sản an toàn với sức khỏe
của người tiêu dùng, vừa
thân thiện với môi trường,
đồng thời đảm bảo lợi ích,
đời sống kinh tế cho người
nông dân.
SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Mướp hương Sơn Du (Mã sản phẩm: 01-017-01-2019)

Với điều kiện tự nhiên thuận
lợi, các thành viên trong Hợp tác
xã đã xây dựng và phát triển nghề
rau truyền thống thành các mô hình
sản xuất rau an toàn trên diện tích
70ha. Hiện tại, Hợp tác xã Sơn Du
đang sản xuất trên 30 loại rau, rải
đều các vụ trong năm. Đặc biệt,
Hợp tác xã Sơn Du còn nổi tiếng
với sản phẩm mướp hương.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ SƠN DU ĐẠT ĐƯỢC
2019_

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng:

2019_

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tặng:

Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho ông Tô Văn Định, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Sơn Du
Giấy khen cho Hợp tác xã Sơn Du đã có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế đầu tư của huyện Đông Anh
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MƯỚP HƯƠNG
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Sơn Du

Mướp hương Sơn Du được trồng trong
vùng đất đủ điều kiện sản xuất rau an toàn,
không bị ảnh hưởng bởi các nguồn gây ô
nhiễm. Nguồn nước tưới được sử dụng đảm
bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Quá trình
chăm sóc rất tỉ mỉ, trong đó chỉ sử dụng các
loại phân bón có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Vì vậy, mướp hương Sơn Du được người tiêu
dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội ưa
chuộng chọn lựa.
Sản phẩm mướp hương Sơn Du đã được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy
chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SONG ĐẠT
Địa chỉ: Chợ thôn 2 + 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Dương Bạch Mai
Điện thoại: 02473 073 688; 0912 379 179
Email: songdatthucpham@gmail.com
Website: http://songdatfood.vn/

13 Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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11 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MÃ SẢN PHẨM
01-020-04-2019
01-020-11-2019
01-020-06-2019
01-020-07-2019
01-020-08-2019
01-020-09-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Thịt chân giò
Thịt ba chỉ
Giò tai
Giò lụa
Chả quế
Chả mộc

STT
7.
8.
9.
10.
11.

MÃ SẢN PHẨM
01-020-10-2019
01-020-12-2019
01-020-13-2019
01-020-14-2019
01-020-15-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Giò bò
Sườn heo non
Thịt nạc vai dăm
Thịt mông sấn
Thịt heo xay

2 Sản phẩm OCOP 3 sao
STT
1.

MÃ SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

01-020-17-2019 Bánh chưng

STT
2.

MÃ SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

01-020-18-2019 Bánh giò

Công ty Cổ phần Thực phẩm Song Đạt (Công ty Song
Đạt) là đơn vị sản xuất thịt heo lâu đời tại Hà Nội. Với hơn
30 năm kinh nghiệm trong ngành thực phẩm, đến nay
Công ty Song Đạt đã tạo dựng được mạng lưới phân phối
rộng khắp toàn quốc. Hiện nay Công ty Song Đạt đã và
đang cung cấp cho các gia đình Việt những sản phẩm thịt
heo tươi sống cùng những món ăn mang đậm bản sắc văn
hóa dân tộc như: Giò, chả, bánh chưng, nem chua, bánh
giò... với chất lượng an toàn tuyệt đối.
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Thịt mông sấn

Thịt ba chỉ

Thịt nạc vai dăm

Thịt chân giò

Thịt heo xay

Sườn heo non

Với phương châm “Sạch từ trang trại
đến bàn ăn”, thịt heo hơi đầu vào của
Công ty Song Đạt có nguồn gốc xuất xứ rõ
ràng, đảm bảo chất lượng chăn nuôi đạt
tiêu chuẩn VietGAP. Công ty Song Đạt là
đối tác lâu năm của các tập đoàn chăn
nuôi heo uy tín như Tập đoàn Chăn nuôi
heo Cổ phần Thái Lan. Đồng thời, công ty
còn thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi
khép kín từ sản xuất đến sơ chế, chế biến
thực phẩm, áp dụng công nghệ cao, bảo
đảm an toàn và truy xuất được nguồn gốc.
Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, công ty
mạnh dạn đầu tư dây chuyền giết mổ và
sơ chế thịt lợn theo quy mô công nghiệp,
từng bước tạo được uy tín trên thị trường.
SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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Sản phẩm thịt TƯƠI SỐNG

Hiện nay Công ty Song Đạt đang là đối tác cung cấp các sản phẩm thịt heo của nhiều khách hàng lớn
như các Trung tâm thương mại Aeon, BigC, Lotte; nhiều bếp ăn tập thể của doanh nghiệp lớn như Samsung,
LG, Ba Sao... Tổng doanh thu của công ty đạt khoảng 200 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm ổn định cho
130 lao động với thu nhập từ 7 đến 15 triệu đồng/tháng.
Bằng sự nỗ lực không ngừng khẳng định thương hiệu chăn nuôi Việt, năm 2019 Công ty Cổ phần Thực
phẩm Song Đạt đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, có 11 sản
phẩm đạt 4 sao và 2 sản phẩm đạt 3 sao, gồm các sản phẩm thịt tươi sống, sản phẩm thức ăn chế biến sẵn.
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Giò bò

Chả quế

Chả mộc

Giò lụa

Giò tai

Sản phẩm CHẾ BIẾN SẴN

Bánh chưng

Bánh giò

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SONG ĐẠT ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội cấp:
Chứng nhận Công ty Song Đạt đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất kinh doanh sơ chế, bảo quản thịt gia súc, chế biến
các sản phẩm từ thịt, nông sản; chế biến các sản phẩm từ thủy sản
2018_ Bộ Khoa học và Công nghệ - Cục Sở hữu trí tuệ cấp:
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Công ty Song Đạt
2018_ Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì cấp:
Giấy xác nhận Công ty Song Đạt đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
2017_ Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội:
Xác nhận sản phẩm thịt lợn của Công ty Song Đạt là Sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
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HỢP TÁC XÃ HOÀNG LONG
Địa chỉ: Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Trọng Long
Điện thoại: 0982 873 527

9

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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9 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT

MÃ SẢN PHẨM

1.
2.
3.
4.
5.

01-278-03-2019
01-278-05-2019
01-278-06-2019
01-278-07-2019
01-278-08-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM STT
Giò bì bó A-Z
Giò lụa A-Z
Nem chua A-Z
Giò tai A-Z
Chả nạc A-Z

6.
7.
8.
9.

MÃ SẢN PHẨM
01-278-09-2019
01-278-10-2019
01-278-04-2019
01-278-11-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Giò xào A-Z
Xúc xích A-Z
Thịt lợn A-Z
Xương lợn A-Z

Hợp tác xã Hoàng Long với tên gọi khác là “Chung cư
lợn”. Đây là mô hình chăn nuôi được xây dựng khép kín
trên diện tích hơn 5ha với đầy đủ các hạng mục chăn nuôi
lợn khép kín, bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y
theo quy định, chăn nuôi bảo đảm an toàn sinh học đạt tiêu
chuẩn VietGAP. Đặc biệt, Hợp tác xã đã xây dựng chuỗi cung
ứng thịt lợn sạch mang thương hiệu “Thực phẩm A-Z”.
A-Z là chuỗi khép kín từ sản xuất con giống, thức ăn
chăn nuôi, chăn nuôi giết mổ đến sơ chế, chế biến, bảo
quản, vận chuyển và phân phối. Năm 2015, Hợp tác xã
Hoàng Long 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 an toàn thực phẩm. Năm 2016, Hợp tác xã
Hoàng Long xây dựng khu xử lí chất thải chăn nuôi, giết mổ
ngoài khu chăn nuôi, cùng hệ thống hộp hút và thông gió,
vì vậy môi trường chăn nuôi, giết mổ được đảm bảo vệ sinh.
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THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ HOÀNG LONG ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng:
Bằng khen cho Hợp tác xã Hoàng Long đã có nhiều thành tích trong tổ chức, triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi,
Nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
2019_ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng:
Bằng khen cho Hợp tác xã Hoàng Long đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án chuỗi sản xuất và cung cấp sản
phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, góp phần phát triển nông
nghiệp, nông dân, nông thôn
2019_ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng:
Bằng khen cho Hợp tác xã Hoàng Long đã có thành tích trong phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn
mới” và Chương trình số 02-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội
2020_ Hội Khoa học và Kỹ thuật Thú y Việt Nam tặng:
Bằng khen cho Hợp tác xã Hoàng Long đã có nhiều thành tích trong hoạt động Hội Thú y thành phố Hà Nội năm 2020, góp
phần xây dựng và phát triển Hội Khoa học và Kỹ thuật Thú y Việt Nam

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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Xúc xích A-Z

Giò lụa A-Z

Chả nạc A-Z

Xương lợn A-Z

Thịt lợn A-Z

Sản phẩm của Hợp tác xã Hoàng Long lần đầu tiên được phân phối trên thị
trường vào đầu năm 2017. Hợp tác xã có đầy đủ công nhân kỹ thuật chăn nuôi,
giết mổ, sơ chế, chế biến lành nghề, xuất thân từ các làng nghề giò chả Tân
Ước. Hiện nay, mỗi ngày, chuỗi cung cấp ra thị trường khoảng 2,2 tấn thịt lợn
và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn. 100% sản phẩm bán ra được sơ chế, chế
biến đóng gói mang thương hiệu “Thực phẩm A-Z”.
Nhờ sự thay đổi tư duy thực hiện chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn,
thương hiệu “Thực phẩm A-Z” của Hợp tác xã Chăn nuôi Hoàng Long đã có mặt
trên nhiều hệ thống siêu thị lớn và được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp
giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao cho 9 sản phẩm.

Nem chua A-Z

Giò xào A-Z

Giò tai A-Z
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Giò bì bó A-Z
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CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN HÀ NỘI
Địa chỉ: Cụm 1, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phạm Thanh Hùng
Điện thoại: 091 3921607
Email: thanhhung@bahuan.vn
Website: https://bahuan.vn/

5

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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5 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT

MÃ SẢN PHẨM

1.
2.
3.
4.
5.

01-272-03-2019
01-272-04-2019
01-272-05-2019
01-272-06-2019
01-272-07-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Trứng gà
Trứng gà ta
Trứng gà ác
Trứng cút
Trứng vịt

Công ty Cổ phần Ba Huân Hà Nội (Công ty Ba Huân Hà Nội) được thành lập năm 2012, hiện Công ty Ba
Huân Hà Nội đang vững bước đồng hành cùng bà con nông dân trong hành trình xây dựng Nông nghiệp
thịnh vượng, Nông dân giàu có, Nông thôn văn minh, hiện đại.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN HÀ NỘI ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng:
Bằng khen Công ty Ba Huân Hà Nội đã có thành tích trong phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”
và chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội
2019_ Bộ trưởng Bộ Công thương tặng:
Bằng khen Công ty Ba Huân Hà Nội đã có thành tích trong công tác tham gia, tổ chức, thực hiện Chương trình hành động của
Bộ Công thương hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2009-2019
2017_ Công ty TNHH chứng nhận ABS cấp:
Chứng chỉ ISO 9001 : 2015 Hệ thống quản lý chất lượng với các hoạt động: Sản xuất, xử lý và phân phối trứng gia cầm
2017_ Chi cục Chăn nuôi và Thú Y Hà Nội cấp:
Giấy Chứng nhận Công ty Ba Huân Hà Nội đủ điều kiện an toàn thực phẩm
2016_ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng:
Bằng khen Công ty Ba Huân Hà Nội đã có thành tích xuất sắc tham gia Hội chợ triển lãm Quốc tế lần thứ 16-AgroViet 2016
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Trứng gà ác

Trứng gà ta

Trứng chim cút

Trứng chim cút

Trứng gà

Trứng vịt

Đầu năm 2017, tại Hà Nội, nhà máy xử lý trứng gia cầm công nghệ cao của Công ty Ba Huân Hà Nội
được xây dựng trên địa bàn huyện Phúc Thọ với diện tích 2ha. Đây là nhà máy đầu tiên của Công ty TNHH
Ba Huân tại miền Bắc, có tổng vốn đầu tư trên 110 tỷ đồng, công suất xử lý 65.000 quả trứng mỗi giờ. Quy
trình xử lý trứng được thực hiện qua 8 công đoạn gồm: Rửa trứng; sấy khô; chiếu tia UV diệt khuẩn; soi tìm
trứng hư, nứt; áo một lớp dầu bảo vệ giúp ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn từ bên ngoài vào trong
trứng; in nhãn hiệu và ký hiệu để truy xuất nguồn gốc từng quả trứng (khi cần); cân trọng lượng và đóng
hộp thành phẩm.
Ngoài ra, trên mỗi quả trứng gà của Công ty Ba Huân Hà Nội đều được máy tự động tạo một mã định
danh bảo mật để chống việc làm giả, qua đó bảo vệ an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ thương
hiệu của trứng gà Ba Huân. Để đạt được thành quả này, Công ty Ba Huân Hà Nội đã đầu tư trang thiết bị xử
lý trứng tự động hoá 100% của hãng MOBA (Hà Lan). Đây là thương hiệu đứng đầu thế giới về các thiết bị
xử lý trứng gia cầm. Với quy trình này, trứng được xử lý và diệt khuẩn đạt chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn
thực phẩm. Nhờ đó, những sản phẩm trứng gia cầm của Công ty Ba Huân Hà Nội được một số công ty nước
ngoài khó tính thu mua và đặt hàng vì đã đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của họ. Đây cũng là thành công
bước đầu để trứng gia cầm Ba Huân đạt đủ điều kiện xuất khẩu ra thế giới.
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Với những thành tựu đã đạt được, năm 2019, 5 sản phẩm Ba Huân được Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Hiện nay
Công ty Cổ phần Ba Huân Hà Nội đang tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để phấn đấu
sản phẩm đạt chất lượng cao hơn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
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CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN VIÊN
Địa chỉ: Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đặng Đình Tiên
Điện thoại: 0962 991 968
Email: farmtienvien@gmail.com
Website: https://tienvien.vn/

6

Sản phẩm

Đạt sao OCOP

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI 104

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

4 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT MÃ SẢN PHẨM DANH MỤC SẢN PHẨM
1. 01-277-24-2019 Trứng gà ta Tiên Viên
2. 01-277-25-2019 Trứng gà Tiên Viên

STT MÃ SẢN PHẨM DANH MỤC SẢN PHẨM
3. 01-277-26-2019 Trứng gà so Tiên Viên
4. 01-277-27-2019 Trứng cút Tiên Viên

2 Sản phẩm OCOP 3 sao
STT MÃ SẢN PHẨM DANH MỤC SẢN PHẨM STT
1. 01-277-28-2019 Bánh Caramen Tiên Viên

2.

MÃ SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

01-277-29-2019 Chân gà ngâm xả ớt Tiên Viên

Công ty Cổ phần Tiên Viên (TIENVIEN..JSC) được thành lập vào tháng 10/2001 chuyên sản xuất trứng
gà sạch, gà bố mẹ và một số sản phẩm chăn nuôi khác trong khuôn viên hơn 10ha. Theo kế hoạch, đến cuối
năm 2020, Tiên Viên sẽ cung cấp ra thị trường 05 triệu gà giống, 40 triệu trứng gia cầm, 150 tấn tôm thẻ
chân trắng. Riêng vùng chăn nuôi an toàn sinh học là 1,5 triệu con gà giống. Gà giống Tiên Viên là những
con gà khỏe mạnh, nuôi trong quy trình khép kín, phân chia theo từng tháng tuổi.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN VIÊN ĐẠT ĐƯỢC
2019_

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cấp:

2019_

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC cấp:

Chứng nhận trứng gà ta Tiên Viên, trứng gà Công nghiệp Tiên Viên đạt Top 3 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích
Giấy Chứng nhận ISO 22000: 2005 chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Công ty Cổ phần Tiên Viên
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Trứng gà so Tiên Viên

Trứng gà Tiên Viên

Đến trang trại nuôi gà Tiên Viên, nhân viên đều phải qua phòng khử trùng, bỏ giày, đi ủng, mặc trang
phục bảo hộ lao động đã được khử khuẩn. Những quả trứng sau khi thu hoạch cũng phải trải qua quy trình
kiểm định bằng thiết bị công nghệ nhập khẩu. Cụ thể, sau khi được thu gom ngay trong ngày, trứng được
phân loại và làm sạch bằng nước có sục khí ozone, xử lý qua khí ozone làm khô để cho ra trứng thành phẩm
và hoàn thiện khâu bao gói. Trên tất cả các bao bì trứng sạch Tiên Viên đều hiển thị đầy đủ thông tin về
ngày đóng gói và thời hạn sử dụng. Sau khi hoàn tất các công đoạn trên, sản phẩm được phân phối tới siêu
thị, nhà hàng, doanh nghiệp chế biến thực phẩm...

Trứng gà ta Tiên Viên
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Trứng chim cút Tiên Viên

Do chất lượng sản phẩm sạch, có uy tín, đến nay, trứng sạch Tiên Viên trở thành nguồn thực phẩm tin
cậy trên thị trường người tiêu dùng và được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản
phẩm OCOP 4 sao, gồm: Trứng gà ta Tiên Viên, trứng gà Tiên Viên, trứng gà so Tiên Viên, trứng cút Tiên
Viên; 2 sản phẩm OCOP 3 sao gồm: Chân gà ngâm sả ớt, bánh Caramen.

Bánh Caramen

Chân gà ngâm sả ớt
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HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM
Địa chỉ: Thôn Đĩnh Tú, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Đình Tường
Điện thoại: 0986 997 426

3

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

3 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT

MÃ SẢN PHẨM

1.
2.
3.

01-275-07-2019
01-275-08-2019
01-275-09-2019

Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Đồng Tâm
(Hợp tác xã Đồng Tâm) được thành lập năm
2006 với 10 hộ thành viên. Đến nay, Hợp tác xã
Đồng Tâm đã mở rộng quy mô với 15 thành viên
và xây dựng được chuỗi sản xuất thịt lợn sinh học
khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Với
quy mô 200 con lợn nái, 2.000 con lợn thương
phẩm, mỗi tháng Hợp tác xã Đồng Tâm cung cấp
từ 18-22 tấn thịt lợn sạch và các sản phẩm chế
biến từ thịt lợn sinh học mang nhãn hiệu “Thịt lợn
sinh học Đồng Tâm”, “Xúc xích lợn sinh học Đồng
Tâm” và “Giò lợn sinh học Đồng Tâm”.

DANH MỤC SẢN PHẨM
Thịt lợn sinh học Đồng Tâm
Giò lợn sinh học Đồng Tâm
Xúc xích lợn sinh học Đồng Tâm
Nuôi lợn theo phương pháp an toàn sinh học, thức
ăn cho lợn chủ yếu là cám tinh, bột ngô, gạo tấm, men
vi sinh,... và đặc biệt là không có dư lượng thuốc kháng
sinh, không chứa hóc môn, không thuốc kích thích,
không chất tạo nạc nên cho ra sản phẩm thịt thơm
ngon, nước dùng từ xương thịt trong vắt (do không có
tạp chất). Ngoài ra, việc đầu tư khép kín chuỗi sản xuất
và kiểm soát chặt chẽ từ con giống tới thức ăn, theo dõi
diễn biến sinh trưởng của từng cá thể lợn và hệ thống sơ
chế, đóng gói theo tiêu chuẩn, nên chất lượng thịt đồng
đều, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM ĐẠT ĐƯỢC
2020_

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Sở Công thương cấp:

Giấy chứng nhận Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Đồng Tâm tham gia chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền
vững ngành chế biến nông sản thành phố Hà Nội
2017_

Sự kiện Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam và gương mặt doanh nhân tiêu biểu 2017 cấp:

Chứng nhận Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Đồng Tâm đạt Top 100 Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam
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Thịt lợn sinh học Đồng Tâm

Xúc xích lợn sinh học Đồng Tâm

Giò lợn sinh học Đồng Tâm

Năm 2017 thương hiệu “Thịt lợn
sinh học Đồng Tâm” đã lọt Top 100
Thương hiệu chất lượng sản phẩm hàng
đầu Việt Nam. Đến năm 2019, Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội đã cấp giấy
chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao cho
3 sản phẩm tiêu biểu của Hợp tác xã là:
Xúc xích lợn sinh học Đồng Tâm, thịt
lợn sinh học Đồng Tâm, giò lợn sinh học
Đồng Tâm.
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Thôn 3 xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Địa chỉ VPGD: Đường số 3, lô 1, CN 1, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Bùi Văn Thành
Điện thoại: 024 3288 9999 - 0962 857 089
Email: tonghop.shf@gmail.com
Website: https://thucphamnamhanoi.com

5

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

5 Sản phẩm OCOP 3 sao
STT
1.
2.
3.
4.
5.

MÃ SẢN PHẨM
01-020-03-2019
01-020-04-2019
01-020-05-2019
01-020-19-2019
01-020-20-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Thịt nạc thăn
Thịt chân giò
Thịt ba chỉ
Thịt nạc vai
Sườn non

Công ty Cổ phần Tập đoàn Chế biến
Thực phẩm Nam Hà Nội là đơn vị đi đầu
trong lĩnh vực chế biến thực phẩm sạch
tại Việt Nam. Công ty có nhà máy sản xuất
thức ăn chăn nuôi hiện đại và hàng chục
trại chăn nuôi heo thịt khép kín với qui mô
10.000-20.000 con và liên kết chuỗi chăn
nuôi khép kín với hàng trăm trại nuôi heo
thịt qui mô từ 5.000-10.000 con ở khắp
các tỉnh phía bắc.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NAM HÀ NỘI ĐẠT ĐƯỢC
Năm 2020 - Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert cấp:

Chứng chỉ chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm kiểm soát tới hạn của Công ty Nam Hà Nội được đánh giá
phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn
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Công ty Cổ phần Tập đoàn Chế biến thực
phẩm Nam Hà Nội còn có nhà máy giết mổ và
chế biến thịt lợn hiện đại, vận hành nghiêm
ngặt theo tiêu chuẩn ISO 22000 – HACCP, với
công suất giết mổ, pha lọc 300 con lợn /ngày.
Ngoài ra còn có hệ thống kho lạnh được thiết kế
chuyên nghiệp, nhập khẩu từ nước ngoài; Khu
trưng bày và giới thiệu sản phẩm, diện tích trên
400m2; Hệ thống xử lý nước thải, chất thải đồng
bộ, hiện đại. Hiện nay, thực phẩm sạch của Công
ty đã có mặt ở hầu hết các siêu thị, nhà hàng,
khách sạn lớn tại Hà Nội, đặc biệt là các bếp ăn
tập thể lớn của các tập đoàn, tổng công ty, khối
trường học và bệnh viện...
Với sự khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực
nông nghiệp, năm 2019 UBND thành phố Hà Nội
đã cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao
cho 5 sản phẩm gồm: Thịt nạc vai, thịt ba chỉ,
thịt nạc thăn, thịt chân giò, sườn non.
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Thịt nạc vai

Thịt nạc thăn

Thịt chân giò

Thịt ba chỉ

Sườn non
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HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP PHÚC THỌ
Địa chỉ: Cụm 5, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Hưng Thỉnh
Điện thoại: 0834169520

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Thịt lợn sạch (Mã sản phẩm: 01-272-02-2019)
Ông Nguyễn Hưng Thỉnh – Giám đốc Hợp tác
xã Sản xuất và Kinh doanh Sản phẩm nông nghiệp
Phúc Thọ cho biết, nuôi lợn sinh học phải thực hiện
nghiêm ngặt các tiêu chí: Nguyên liệu thức ăn cho lợn
đầu vào là ngô, khô đậu đậm đặc; thức ăn phối trộn
hợp vệ sinh, đảm bảo đủ chất cho sự phát triển của
lợn, không chứa thuốc kích thích tăng trưởng, chất
tạo nạc; nguồn giống tự có; gia đình tự chăn nuôi; tự
giết mổ và có cơ quan kiểm dịch trước khi xuất ra thị
trường. Đặc biệt, các hộ chăn nuôi luôn thực hiện theo
phương châm “Chăn nuôi an toàn, thức ăn phối trộn
vệ sinh, tiêm phòng vắc xin đầy đủ là sự tồn tại bền
vững”. Vì vậy, đầu ra sản phẩm của Hợp tác xã tương
đối ổn định. Mặt khác, sản phẩm đã khẳng định được
chất lượng, do đó, luôn có đơn đặt hàng trước, dù giá
lợn công nghiệp có biến động nhưng sản phẩm thịt lợn
sinh học vẫn được tiêu thụ với giá ổn định.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP PHÚC THỌ ĐẠT ĐƯỢC
2018_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng:
Bằng khen ông Nguyễn Hưng Thỉnh, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ đã có
thành tích 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
2016_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng:
Danh hiệu “Người tốt việc tốt” tiêu biểu năm 2016 cho ông Nguyễn Hưng Thỉnh
2020_ Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ tặng:
Giấy khen cho Ông Nguyễn Hưng Thỉnh, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ đã có
nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội huyện Phúc Thọ
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Từ một vài hộ nhỏ lẻ triển khai mô hình chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn sinh học Phúc Thọ,
đến nay trên địa bàn xã Thọ Lộc (huyện Phúc Thọ) đã có trên chục hộ tham gia Hợp tác xã Sản
xuất và Kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ, với quy mô chăn nuôi đạt từ 200 con lợn
thương phẩm. Hàng ngày, cung cấp cho thị trường khoảng 200kg thịt đảm bảo an toàn thực
phẩm với nhãn hiệu “Thịt lợn sinh học Phúc Thọ” thông qua các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, bếp
ăn trên địa bàn huyện Phúc Thọ.
Mô hình chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn sinh học Phúc Thọ tại xã Thọ Lộc đang là mô hình
chăn nuôi tạo nên thương hiệu riêng của huyện Phúc Thọ. Điều đó càng được khẳng định khi sản
phẩm thịt lợn sạch của Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ đã
được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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CHUỖI

Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm thịt lợn
sinh học Phúc Thọ do Hợp tác xã Sản xuất và Kinh
doanh sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ liên kết với
Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Liên Việt (đơn
vị cung cấp thức ăn chăn nuôi) tổ chức trên địa bàn
huyện Phúc Thọ.

THỊT LỢN SINH HỌC

PHÚC THỌ
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HỘ GIA ĐÌNH NGÔ XUÂN CƯỜNG
Địa chỉ: Xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Ngô Xuân Cường
Điện thoại: 0989 301 975

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Thịt lợn rừng (Mã sản phẩm: 01-272-01-2019)

Vài năm trở lại đây, nhu cầu
tiêu thụ thịt lợn rừng được nhiều
người tiêu dùng ưa chuộng, bởi
giá trị dinh dưỡng cao, thịt thơm,
da dày. Nắm bắt được xu thế đó,
nhiều trang trại ở nước ta đã
nghiên cứu và ứng dụng mô hình
chăn nuôi lợn rừng, tiêu biểu là
trang trại lợn rừng sinh học Cẩm
Đình của Hộ gia đình Ngô Xuân
Cường (Bãi Nổi, xã Xuân Đình,
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội).

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỘ GIA ĐÌNH NGÔ XUÂN CƯỜNG ĐẠT ĐƯỢC
2018_ Trung ương Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp:
Chứng nhận Hộ gia đình Ngô Xuân Cường đạt chứng nhận sản phẩm tin cậy cho sản phẩm Thịt lợn rừng
2014_ Hội Nông dân Việt Nam cấp:
Chứng nhận Hộ gia đình Ngô Xuân Cường đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố năm 2013
2019_ Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ - Phòng Kinh tế:
Chứng nhận Hộ gia đình Ngô Xuân Cường đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất kinh doanh, giết mổ, sơ chế thịt lợn
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Trang trại lợn rừng sinh học Cẩm Đình có 10 năm hình thành và phát triển với quy mô
rộng hơn 60 ha, chăn thả tự nhiên hàng nghìn con lợn rừng sinh sản và thương phẩm. Hiện
trang trại có hơn 1.000 khách hàng trung thành và 40 đối tác, kinh doanh, tiêu thụ của
trang trại, cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn lợn rừng mỗi năm.
Lợn rừng sinh học Cẩm Đình được nuôi theo quy trình sinh học an toàn tuyệt đối cho
sức khỏe của người tiêu dùng. Đàn bố mẹ được nhập trực tiếp từ Thái Lan, không lai tạp;
thức ăn cho lợn chủ yếu là các sản phẩm từ nông nghiệp gồm: Rau, cỏ, củ, quả, cám gạo,
cám ngô, bã đậu. Đặc biệt là những cây thuốc Nam hỗ trợ điều trị bệnh đường ruột, hô
hấp rất tốt như: Cây chè khổng lồ, cây hoàn ngọc được trồng 100% tại trang trại, không
có dư lượng thuốc trừ sâu, hóa học. Bởi vậy, đàn lợn của trang trại có sức đề kháng cao,
phát triển tốt, khả năng sinh sản cao, giữ nguyên được bản chất và tập tính của lợn rừng,
chất lượng thịt thơm ngon.
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Sản phẩm thịt lợn rừng sinh học Cẩm
Đình đảm bảo về chỉ tiêu dinh dưỡng trong
thành phần thịt, được đóng gói hút chân
không, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Đồng thời trang trại của Hộ gia đình Ngô
Xuân Cường đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp
mã số, mã vạch truy xuất nguồn gốc sản
phẩm; được Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP
3 sao. Đây chỉ là những căn cứ để trang trại
lợn rừng sinh học Cẩm Đình ngày càng mở
rộng và phát triển, khẳng định thương hiệu
Thịt lợn rừng sinh học Cẩm Đình trong nước
và tiếp cận thị trường quốc tế.
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HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ TIÊU THỤ GÀ ĐỒI BA VÌ
Địa chỉ: Thôn Cẩm An, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trần Đình Thành
Điện thoại: 0964 803 781

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Gà đồi Ba Vì (Mã sản phẩm: 01-271-08-2019)

Hợp tác xã Chăn nuôi và Tiêu thụ gà
đồi Ba Vì được thành lập năm 2019 với mục
đích liên kết các hộ chăn nuôi với nhau, tạo
thành chuỗi khép kín từ sản xuất tới tiêu
thụ. Hiện nay, Hợp tác xã Chăn nuôi và Tiêu
thụ gà đồi Ba Vì có 24 thành viên với tổng
đàn gà 100.000 con.
Thương hiệu gà đồi Ba Vì đã được Cục
Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu hàng
hóa độc quyền và được UBND huyện Ba Vì
tổ chức lễ công bố nhãn hiệu độc quyền
vào cuối tháng 11/2017. Đây là điều kiện
thuận lợi để thương hiệu gà đồi Ba Vì trở
thành một trong những đặc sản nổi bật của
huyện Bà Vì hiện nay.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ TIÊU THỤ GÀ ĐỒI BA VÌ ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì tặng:
Giấy khen cho Hợp tác xã Chăn nuôi và Tiêu thụ gà đồi Ba Vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển huyện Ba Vì
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Gà đồi Ba Vì là giống gà ri lai gà Mía. Gà trống
có lông màu đỏ sẫm, bóng mượt, xen lẫn màu đen ở
cánh và đuôi, chân to vừa phải, màu vàng. Thời gian
nuôi từ 5 tháng trở lên, trọng lượng gà trống từ 2
đến 2,4kg, gà mái có màu trắng đục hoặc màu nâu
pha trắng, trọng lượng khi trưởng thành xuất bán
từ 1,5 đến 1,7kg. Gà đồi Ba Vì được nuôi thả tự nhiên
trên những vùng đất gò đồi rộng, thỏa sức “bay
nhảy” nên thịt chắc và thơm ngon, ít mỡ, có vị ngọt,
da giòn nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
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Quy trình chăn nuôi từ khâu chọn giống, thức
ăn, nuôi thả đến vệ sinh chuồng trại và phòng chống
dịch bệnh cho gà đều được các thành viên thực hiện
theo đúng kỹ thuật. Bên cạnh bán gà thương phẩm,
Hợp tác xã cũng bán gà làm sẵn, khử khuẩn, đóng
gói hút chân không. Hiện sản phẩm gà đồi Ba Vì đã
có tem nhãn nhận diện nguồn gốc xuất xứ, kiểm soát
giết mổ. Hiện nay, sản phẩm gà đồi Ba Vì đang được
tiêu thụ thông qua các cửa hàng tiện ích và một số
nhà hàng trong và ngoài thành phố Hà Nội.

Gà đồi Ba Vì
Năm 2019, sản phẩm gà đồi Ba Vì của Hợp tác xã Chăn nuôi và Tiêu thụ
gà đồi Ba Vì, đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng
nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐOÀI PHƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Cam Thịnh, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Huy Ba
Điện thoại: 0963962190
Website: http://htxdoaiphuong.com

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Thịt gà Mía Sơn Tây (Mã sản phẩm: 01-269-04-2019)
Gà Mía là giống gà đặc sản nổi tiếng đã có từ lâu
đời, gắn liền với địa danh làng cổ Đường Lâm, thị xã
Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Trước kia, gà Mía được
người dân nơi đây dùng làm lễ vật để dâng cúng thần
thánh, cung tiến vua chúa và hiện nay được Hợp tác xã
Chăn nuôi, Thương mại và Đầu tư Đoài Phương (Hợp
tác xã Đoài Phương) bảo tồn và phát triển cung cấp ra
thị trường. Gà Mía có đặc điểm mình ngắn, đùi to và
thô, mắt gà lõm sâu, mào đơn, da gà đỏ sắc, bộ lông gà
trống màu tía, gà mái có lông nâu xám hoặc vàng. Gà
trống trưởng thành có cân nặng trung bình từ 2-2,5kg,
gà mái cân nặng từ 1,6-1,8kg. Thịt gà Mía thơm ngon,
đậm đà, không quá dai và đặc biệt da gà ăn rất giòn
nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Gà Mía Sơn
Tây đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công
nghệ) cấp chứng nhận Nhãn hiệu tập thể.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐOÀI PHƯƠNG ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert cấp:
Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn Vinacert Hợp tác xã Đoài Phương được đánh
giá phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 5603 : 2008
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Hợp tác xã Đoài Phương thuộc Hội chăn nuôi và
tiêu thụ gà Mía Sơn Tây, được thành lập năm 2017,
với 7 thành viên do ông Nguyễn Huy Ba làm Giám
đốc. Ngay khi mới thành lập, Hợp tác xã Đoài Phương
đã xây dựng điểm giết mổ với công suất 80 con/giờ.
Hợp tác xã Đoài Phương cũng xây dựng hoàn thiện kế
hoạch tiêu thụ tại địa bàn nội đô với sản lượng 3.5004.500 con/tháng. Hiện nay, việc liên kết dọc từ chăn
nuôi đến tiêu thụ sản phẩm gà giống, gà thịt giữa Hợp
tác xã Đoài Phương với các đối tác đang hình thành rõ
nét và có hợp đồng rõ ràng. Đồng thời, Hợp tác xã Đoài
Phương đã ký thỏa thuận hợp tác tiêu thụ sản phẩm
thịt gà theo chuỗi với một số đối tác như: Công ty Việt
Nam ADB; Công ty BOLOGA...
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Đến nay, Hợp tác xã Đoài Phương đã áp dụng công nghệ cao trong hoàn thiện quy trình - kỹ thuật
chăm sóc, nuôi dưỡng gà Mía sinh sản và gà thương phẩm, đảm bảo tiêu chí vệ sinh an toàn dịch bệnh,
chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. Tính đến cuối năm 2019, Hợp tác xã Đoài Phương đã cung cấp cho thị
trường 9.000 con/tháng. Với những kết quả đó, Hợp tác xã Đoài Phương đã được Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Thịt gà Mía

Sơn Tây
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HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN THỰC PHẨM THÀNH AN
Địa chỉ: Thôn 6, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Xuân Tâm
Điện thoại: 0984136666

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
Hợp tác xã Nông sản Thực phẩm Thành
An (Hợp tác xã Thành An) được thành lập, với
mong muốn mang đến cho người tiêu dùng
sản phẩm trứng gà tươi uy tín, chất lượng
đảm bảo.
Với quy trình khép kín từ chăn nuôi tới
sản xuất, thức ăn không chất bảo quản, không
sử dụng chất cấm, kháng sinh, hóc môn tăng
trưởng, trứng được lấy trực tiếp từ trang trại
chăn nuôi của Hợp tác xã Thành An, sau đó
được chọn lọc, làm sạch, đóng hộp và bảo
quản để đưa tới người tiêu dùng. Trứng của
Hợp tác xã Thành An không chỉ đảm bảo giữ
được đầy đủ các giá trị dinh dưỡng có trong
trứng mà còn đảm bảo an toàn, đem đến bữa
cơm sạch và dinh dưỡng cho mọi gia đình Việt.
Trang trại của Hợp tác xã Thành An được thiết kế kiên cố, hiện đại, có hệ thống chiếu sáng, hệ thống
cung cấp nước uống và gom chất thải tự động. Môi trường chăn nuôi được đảm bảo ấm áp về mùa đông,
thông thoáng, mát mẻ về mùa hè, cùng đàn gà giống được tuyển chọn kỹ lưỡng, khỏe mạnh, không có bệnh
để chất lượng trứng đạt cao nhất, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng. Màu sắc của trứng gà Thành An
hoàn toàn tự nhiên, không dùng công nghệ để bảo quản hay tẩy sáng vỏ trứng.
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Trứng gà tươi Thành An (Mã sản phẩm: 01-275-10-2019)
Vì vậy, sản phẩm trứng gà tươi thương hiệu
Thành An đã xuất hiện ở nhiều cửa hàng, siêu thị tại
thủ đô Hà Nội, được người tiêu dùng đón nhận. Năm
2019, sản phẩm trứng gà tươi của Hợp tác xã Thành
An đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp
giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN THỰC PHẨM THÀNH AN ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp:
Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm trứng gà của Hợp tác xã Thành An phù hợp tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm
2020_ Phòng Kinh tế huyện Quốc Oai cấp:
Giấy Chứng nhận Hợp tác xã Thành An đủ điều kiện an toàn thực phẩm
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MINH DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Minh Hiệp 2, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Duy Ngọc Linh
Điện thoại: 024 33 999 999
Email: sales.minhduong@gmail.com
Website: https://minhduong.com/

6

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

1 Sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao
Sản phẩm: Bún gạo (Mã sản phẩm: 01-274-05-2019)

5 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT
1.
2.
3.
4.
5.

MÃ SẢN PHẨM
01-274-01-2019
01-274-02-2019
01-274-03-2019
01-274-04-2019
01-274-06-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Điền Bảo miến khoai tây
Mộc nhĩ
Miến khoai lang
Mifoco - Miến dong sợi rút
Miến dong

Ông Nguyễn Duy Hồng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương (Công ty Minh
Dương) xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội sinh ra và lớn lên trên quê hương Hoài Đức, nơi có
làng nghề sản xuất bún, miến khô truyền thống. Nhận thấy những hạn chế của việc sản xuất nhỏ lẻ manh
mún của làng nghề, ông quyết tâm thay đổi lối sản xuất của làng nghề truyền thống tại quê hương.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MINH DƯƠNG ĐẠT ĐƯỢC
2015_ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp:
Giấy chứng nhận Công ty Minh Dương được thủ tướng chính phủ tặng Giải vàng chất lượng quốc gia năm 2015
2016_ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp:
Giấy chứng nhận Công ty Minh Dương đạt Danh hiệu thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng
2017_ Tổng cục Đo lường chất lượng cấp:
Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Công ty Minh Dương đã được đánh giá và xác nhận phù hợp
với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007/ISO 22000:2005
2017_ Ban Chỉ đạo trung ương Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VIệt Nam - Bộ Công Thương cấp:
Giấy chứng nhận Công ty Minh Dương đạt giải thưởng Doanh nghiệp thương hiệu Việt Nam tiêu biểu năm 2017
2015_ Sở Công thương cấp:
Giấy chứng nhận Công ty Minh Dương đủ điều kiện an toàn thực phẩm
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Bún gạo Minh Dương là sản phẩm bún gạo
khô chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
Châu Âu. Từ những hạt gạo trắng trong, được
gieo trồng và chăm sóc bởi những nông dân,
kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại, khép
kín, đạt tiêu chuẩn an toàn sức khỏe đã tạo ra
sản phẩm Bún gạo Minh Dương với chất lượng
tuyệt hảo.
Sợi bún tròn mượt, hương vị đậm đà,
không hề có vị chua như bún ngoài chợ, thuận
tiện sử dụng mọi lúc chính là những ưu điểm
nổi bật của bún gạo Minh Dương.
Bún gạo được sản xuất từ nguồn nguyên
liệu sạch có xuất xứ rõ ràng, trên dây
chuyền hiện đại, khép kín, đạt tiêu chuẩn ISO
22000:2018. Sợi bún mảnh, vừa dai, vừa mềm,
đậm đà hương vị thiên nhiên, làm vừa lòng bất
kỳ người thưởng thức nào.
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Với gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành thực
phẩm, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018
của Công ty Minh Dương đã có mặt hầu hết trong các
siêu thị lớn nhỏ tại Việt Nam như BigC, Thành Đô, Aeon,
Co-op Mart, Kmart,.. giúp khách hàng dễ dàng tìm
kiếm thực phẩm chất lượng cho gia đình. Bên cạnh đó,
sản phẩm của Công ty Minh Dương còn chinh phục và
được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Hàn
Quốc, Đức, Hà Lan, Nga, Nhật Bản, EU... Mẫu mã, bao
bì được Công ty Minh Dương quan tâm đầu tư đẹp mắt,
tương ứng với chất lượng sản phẩm ngày càng nâng
cao, rất thích hợp làm quà biếu, quà tặng.
Bún gạo

Điền Bảo miến khoai tây

Mộc nhĩ

Với những đóng góp của doanh nghiệp
trong ngành công nghiệp thực phẩm những
năm qua, Công ty Minh Dương đã vinh dự
được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao
động hạng Nhất, Nhì, Ba và các giải thưởng
chất lượng quốc gia; sản phẩm bún gạo được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá
sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao và cấp giấy
chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao cho 5 sản
phẩm gồm: Điền Bảo miến khoai tây, mộc
nhĩ, miến khoai lang, miến dong, Mifocomiến dong sợi rút.
Miến khoai lang

Mifoco - Miến dong sợi rút

Miến dong
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HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ TAM HƯNG
Địa chỉ: Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đỗ Văn Kiên
Điện thoại: 0934 342 879

2

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

2 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT
1.
2.

MÃ SẢN PHẨM
01-278-01-2019
01-278-02-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Gạo bắc thơm số 7
Gạo nếp cái hoa vàng

Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tam Hưng được thành
lập từ năm 1958. Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tam
Hưng hiện có 730ha diện tích đất trồng lúa, trong đó
có hai giống lúa chất lượng cao là nếp cái Hoa Vàng
và bắc thơm số 7. Với lợi thế có vùng nguyên liệu và
số lượng thành viên tham ra mô hình liên kết sản xuất
lớn từ 1.500 hộ trở lên, Hợp tác xã Nông nghiệp xã
Tam Hưng cung ứng ra thị trường 1.500-2.000 tấn
lúa, gạo các loại.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ TAM HƯNG ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội cấp:
Chứng nhận sản phẩm gạo Bắc thơm số 7, gạo nếp cái hoa vàng đạt danh hiệu Top 3 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020
2018_ Phòng Kinh tế huyện Thanh Oai cấp:
Giấy chứng nhận Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tam Hưng đủ điều kiện an toàn thực phẩm
2017_ Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cấp:
Chứng nhận Gạo Bối Khê Tam Hưng đạt danh hiệu Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam
2017_ Ban Tổ chức Chương trình khảo sát thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng năm 2017 cấp:
Chứng thư thẩm định Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tam Hưng đạt Top 100 Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng
2015_ Bộ Khoa học và Công nghệ - Cục Sở hữu trí tuệ cấp:
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tam Hưng
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Gạo thơm Bối Khê TAM HƯNG

Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tam Hưng nổi
tiếng với thương hiệu “Gạo thơm Bối Khê”, loại gạo
ngon nhất vùng. Người dân trong huyện Thanh
Oai vẫn truyền tai nhau rằng: Muốn được mùa
lúa, ăn gạo ngon thì về Tam Hưng. Quả thật, người
nông dân của Hợp tác xã nơi đây không chỉ giỏi
trồng lúa mà áp dụng máy móc vào việc sơ chế,
đóng gói sản phẩm. Hạt gạo được nấu lên thành
cơm có màu trắng, tròn, dẻo, thơm ngon, đượm vị.
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Gạo nếp cái hoa vàng

Gạo bắc thơm số 7

Năm 2015, nhãn hiệu tập thể “Gạo thơm Bối Khê” đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ)
cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể, mở ra hướng đi mới cho sản phẩm gạo Bối Khê. Năm 2017, Gạo thơm
Bối Khê được Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chứng nhận Thương hiệu vàng nông
nghiệp Việt Nam. Hiện nay, toàn bộ sản phẩm gạo thơm Bối Khê sản xuất với quy trình nghiêm ngặt theo tiêu
chuẩn VietGAP. Sản phẩm tiêu thụ ổn định tại các cửa hàng tiện ích, kênh phân phối và một số nhà hàng, các
bếp ăn tập thể trên địa bàn Hà Nội thông qua việc điều hành của Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tam Hưng.

Hiện nay, chuỗi sản xuất kinh doanh lúa gạo chất lượng cao của Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tam Hưng
là một trong những mô hình liên kết quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao của ngành Nông nghiệp
thành phố Hà Nội. Hai sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tam Hưng là gạo bắc thơm số 7 và gạo
nếp cái hoa vàng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT
Địa chỉ: Thôn Ngọc Động, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
Đại diện: Cao Thị Thủy
Điện thoại: 0945 549 199

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

1 Sản phẩm OCOP 4 sao
Sản phẩm: Gạo Japonica giống Nhật JO2 (Gạo chất lượng Khu Cháy)
(Mã sản phẩm: 01-281-01-2019)
Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh nông
nghiệp Đoàn Kết (Hợp tác xã Đoàn Kết) ngoài
việc đã tích tụ 160 mẫu ruộng của các hộ để
hoang hóa và cải tạo thành cánh đồng mẫu lớn
cấy lúa chất lượng cao. Mỗi vụ Hợp tác xã Đoàn
Kết còn đứng ra thu mua, bao tiêu nông sản cho
hàng nghìn hộ nông dân trên địa bàn và vùng
phụ cận. Hợp tác xã Đoàn Kết được huyện Ứng
Hòa, thành phố Hà Nội giao quản lý, xây dựng
nhãn hiệu Gạo Khu Cháy với sản phẩm gạo
Japonica giống Nhật J02. Đây là loại gạo ngon,
được người tiêu dùng đánh giá cao.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội cấp:
Giấy chứng nhận VietGAP cho Hợp tác xã Đoàn Kết sản phẩm trồng trọt trên diện tích 15ha
2020_ Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội cấp:
Chứng nhận sản phẩm gạo Japonica giống Nhật JO2 đạt danh hiệu Top 3 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020
2019_ Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa tặng:
Giấy khen Hợp tác xã Đoàn Kết đã có thành tích trong phát triển Hợp tác xã điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện
2019_ Phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa cấp:
Giấy chứng nhận Hợp tác xã Đoàn Kết đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sấy, xay xát nông sản
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Gạo Japonica giống Nhật JO2, hạt gạo tròn, cho cơm dẻo, thơm nhẹ, vị đậm, thân hạt chắc. Nấu cơm
hạt trắng ngà, căng tròn như hạt ngọc, càng nhai lâu càng ngon, cơm dù để nguội ăn vẫn dẻo ngon. Gạo
Japonica giống Nhật J02 có hàm lượng amylose (tinh bột) và có chứa amylopectin cùng nhiều chất chống
oxi hóa, giàu khoáng chất như Magnesium, selenium giúp tạo năng lượng từ protein và tinh bột, hỗ trợ hệ
thống miễn dịch và cân bằng lượng đường trong máu, rất tốt cho người bị hen suyễn, huyết áp thấp, giảm
nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, ung thư, bệnh gan, thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất, tăng cường
sức đề kháng cho cơ thể, duy trì sức khỏe của hệ thống thần kinh và xương khớp.

Gạo Japonica giống Nhật JO2
(Gạo chất lượng Khu Cháy)

Năm 2019, Hợp tác xã đăng ký sản phẩm tham gia Chương
trình OCOP của thành phố Hà Nội với sản phẩm gạo Japonica,
giống Nhật J02 (gạo chất lượng Khu Cháy), đã được Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm
OCOP 4 sao. Từ chỗ sản phẩm chưa có nhãn hiệu, thương hiệu,
đến nay sản phẩm đã có mặt tại nhiều cửa hàng nông sản an
toàn và các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, được nhiều
người tiêu dùng ưa chuộng.
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Nhà xưởng
sơ chế gạo
của Hợp tác xã Sản xuất và
Kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết
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HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ ĐỒNG PHÚ
Địa chỉ: Xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trịnh Thị Nguyệt
Điện thoại: 0383 329 615

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

1 Sản phẩm OCOP 4 sao
Sản phẩm: Gạo hữu cơ Đồng Phú (Mã sản phẩm: 01-277-30-2019)
Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú
được thành lập năm 2017, chuyên sản xuất gạo
hữu cơ. Hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp hữu
cơ Đồng Phú có 103 thành viên, canh tác trên
diện tích 30ha vùng chuyên canh lúa hữu cơ
và 50ha vùng đệm. Từ vụ Xuân năm 2019, Hợp
tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú đã liên kết
với Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất Nhập
khẩu Green Path tiêu thụ toàn bộ sản phẩm của
thành viên. Nhờ vậy, hiệu quả kinh tế canh tác
lúa hữu cơ được nâng lên rõ rệt, đạt 180 triệu
đồng/ha/năm, tăng xấp xỉ 2 lần so với canh tác
thông thường. Đặc biệt, từ ngày trồng lúa hữu
cơ, người dân xã Đồng Phú chính thức không sử
dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học,
phân bón vô cơ, góp phần bảo vệ môi trường
sống và sức khỏe người dân.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ ĐỒNG PHÚ ĐẠT ĐƯỢC
2019_

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cấp:

2019_

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội cấp:

Giấy Chứng nhận Đề án tiêu biểu sản xuất và cung ứng bao tiêu sản phẩm gạo hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng cho bà Nguyễn
Thị Nguyệt, đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú.
Giấy Chứng nhận quá trình sản xuất và đóng gói sản phẩm hữu cơ: Lúa hữu cơ, đậu tương hữu cơ phù hợp tiêu chuẩn
TCVN 11041-1,2:2017
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Sản phẩm lúa hữu cơ Đồng Phú đã được Trung
tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm
nông nghiệp Hà Nội cấp giấy chứng nhận phù hợp
tiêu chuẩn. Đồng thời, Công ty Cổ phần Thương mại
và Xuất Nhập khẩu Green Path - đơn vị hợp tác của
Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú cũng đang
hoàn tất các thủ tục để đạt chứng nhận hữu cơ quốc
tế USDA của Mỹ. Tham gia Chương trình OCOP, gạo
hữu cơ Đồng Phú đã được Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Gạo hữu cơ ĐỒNG PHÚ
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HỘ KINH DOANH DƯƠNG ĐÌNH KIÊN
Địa chỉ: Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Dương Đình Khôi
Điện thoại: 0966 761 971

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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1 Sản phẩm OCOP 4 sao
Sản phẩm: Miến dong Dương Kiên (Mã sản phẩm: 01-275-11-2019)
Hộ Kinh doanh Dương Đình Kiên
(Miến dong Dương Kiên) là một trong
những Hộ Kinh doanh có thâm niên
làm nghề miến dong trên địa bàn,
góp phần gìn giữ, bảo tồn nghề làm
miến truyền thống của gia đình,
dòng họ. Xưởng sản xuất do ông
Dương Đình Khôi và gia đình quản lý
hiện có hơn 20 nhân công làm việc.
Do được tổ chức, sắp xếp khoa học
nên dù mỗi người một khâu làm việc
khác nhau nhưng tất cả được liên kết
nhịp nhàng tạo thành dây chuyền
sản xuất khép kín.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỘ KINH DOANH DƯƠNG ĐÌNH KIÊN ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Chủ tịch Hội đồng tư vấn Hiệp hội làng nghề Việt Nam:
Phong tặng Bảng vàng Gia tộc cho Gia tộc: Dương Đình, đại diện ông Dương Đình Khôi sản xuất miến dong gia truyền
2019_ Trung ương Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Việt Nam:
Tôn vinh vì sự nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Hộ Kinh doanh Dương Đình Kiên, đã có thành tích xuất sắc trong đổi
mới sáng tạo phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam
2019_ Ban Tổ chức Festival Sản phẩm nông nghiệp và Làng nghề Hà Nội lần thứ nhất:
Vinh danh Hộ Kinh doanh Dương Đình Kiên: Nghệ nhân, doanh nhân, chủ trang trại, nhà vườn tiêu biểu toàn quốc đồng
hành vì sự phát triển Sinh vật cảnh thủ đô
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Nhằm áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, năm 2016, Hộ Kinh doanh Dương Đình Kiên đã đầu tư trên
2 tỷ đồng mua sắm máy móc. Từ đó, Miến dong Dương Kiên đã chuyển từ sản xuất thủ công sang sản xuất bằng
máy, theo dây chuyền khép kín từ khâu lọc bột, làm chín, đến tráng miến. Nhờ có công nghệ máy móc hiện đại
và kinh nghiệm làm nghề lâu năm, nên hiện nay sản phẩm miến dong Dương Kiên đã có chỗ đứng vững chắc trên
thị trường, có mặt ở hầu khắp các tỉnh, thành phố lớn như thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ
Chí Minh... Đặc biệt, cứ vào mùa vụ cận Tết Nguyên đán, sản phẩm miến dong Dương Kiên làm ra đến đâu tiêu
thụ hết đến đó. Những ngày cao điểm, Hộ Kinh doanh Dương Đình Kiên xuất xưởng từ 3 đến 4 tấn miến dong.
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Sự khác biệt của miến dong Dương Kiên luôn được người tiêu dùng ưa chuộng là vì miến làm
bằng bột dong riềng nguyên chất. Nguồn nước làm miến dong Dương Kiên cũng được lấy từ nước
giếng đá ong tại gia đình nên sản phẩm rất bảo đảm chất lượng. Sau khi sản xuất, miến được
phơi nắng tự nhiên ở cánh đồng, cách xa khu dân cư, không bụi bẩn, không sử dụng chất bảo
quản, chất tẩy mùi hoặc bất cứ phụ gia thực phẩm nào khác nên rất bảo đảm an toàn vệ sinh
thực phẩm. Sản phẩm miến dong Dương Kiên được đóng gói tiêu chuẩn 500g/túi, có tem, nhãn
mác, với đầy đủ thông tin về thành phần dinh dưỡng, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực
phẩm, đang từng bước khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Sản phẩm miến dong Dương
Kiên đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Miến Dong DƯƠNG KIÊN
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CÔNG TY CỔ PHẦN DAFUSA VIỆT NAM
Địa chỉ: Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hoàng Gia Nhật
Điện thoại: 024 6264 0668 - 0944 737 677
Email: nhathg@dafusagroup.com
Website: http://dauphusach.vn/

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
Công ty Cổ phần Dafusa Việt Nam là công ty được đầu tư với 100% nguồn
vốn cũng như công nghệ của Nhật Bản. 100% đậu tương nguyên liệu của
Dafusa được nhập khẩu từ Mỹ và Canada. Đậu phụ sạch Dafusa được sản
xuất theo quy trình khép kín giúp sản phẩm giữ được hương vị đặc trưng và
thành phần dinh dưỡng của hạt đỗ tương, rất tốt cho sức khỏe của người dùng.
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1 Sản phẩm OCOP 4 sao
Sản phẩm: Đậu phụ sạch Dafusa (Mã sản phẩm: 01-017-13-2019)

Điểm khác biệt nữa là đậu phụ sạch Dafusa được làm từ
100% nước lọc tinh khiết RO từ khâu ngâm, xay, vắt và bảo
quản đậu. Hơn 80% đậu phụ là nước và Dafusa đầu tư 1 hệ
thống lọc nước hơn 1 tỷ đồng để đảm bảo cho đậu sạch nhất,
an toàn nhất. Trong quá trình sản xuất, toàn bộ nhân công
công ty đều phải sử dụng găng tay, hạn chế 100% việc sử
dụng tay trần tiếp xúc sản phẩm. Chính vì thế, đậu phụ sạch
Dafusa được coi là sạch hơn mong đợi của hầu hết mọi người.
Đậu phụ sạch Dafusa đóng hộp, ngâm trong nước sạch RO, để
trong tủ mát và sử dụng tốt nhất trong 4 ngày đầu.
Không chỉ đứng đầu trên thị trường về an toàn cho sức
khỏe từ nguyên liệu đến quy trình sản xuất, đậu phụ sạch Dafusa còn chứa nhiều khoáng chất giúp cơ thể
phát triển khỏe mạnh. Các khoáng chất này có nguồn gốc từ muối Nigari giúp cho các hoạt động bên trong
cơ thể được trơn tru. Người Nhật Bản đã bổ sung muối này trong khẩu phần ăn nhằm giảm nguy cơ ung thư,
ngăn ngừa lão hóa, hỗ trợ tim mạch.
Hiện nay sản phẩm được cung cấp đến hơn 80 cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn Hà Nội, Vĩnh
Phúc và có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2019, đậu phụ sạch Dafusa đã được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DAFUSA VIỆT NAM ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert cấp:
Chứng chỉ chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm kiểm soát tới hạn của Công ty Cổ phần Dafusa
Việt Nam được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 5603:2008 cho lĩnh vực sản xuất và kinh doanh đậu phụ
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HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP THỤY LÂM
Địa chỉ: Xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Cúc
Điện thoại: 0976 669 658

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Gạo nếp cái hoa vàng (Mã sản phẩm: 01-017-09-2019)

Gạo nếp cái hoa vàng là đặc sản nổi tiếng của
người dân xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành
phố Hà Nội. Với tổng diện tích hiện có hơn 570ha,
các thành viên của Hợp tác xã Kinh doanh Dịch
vụ tổng hợp Nông nghiệp Thụy Lâm (Hợp tác xã
Thụy Lâm) chỉ trồng duy nhất một vụ mùa trong
năm, theo phương pháp thâm canh lúa cải tiến
SRI nên không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực
vật mà sản lượng luôn đạt cao.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP THỤY LÂM ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Chủ tịch UBND huyện Đông Anh tặng:
Giấy khen cho Hợp tác xã Thụy Lâm có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế đầu tư của huyện Đông Anh
2017_ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tặng:
Giấy khen Hợp tác xã Thụy Lâm đã có thành tích trong tổ chức, tham gia Festival Sản phẩm nông nghiệp và Làng nghề
Hà Nội lần thứ nhất
2013_ Bộ Khoa học và Công nghệ - Tổng cục Đo lường Chất lượng cấp:
Chứng nhận GS1 cho các sản phẩm, dịch vụ, địa điểm của Hợp tác xã Thụy Lâm
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Không chỉ đạt sản lượng cao, chất lượng gạo nếp cái hoa vàng của Hợp tác
xã Thụy Lâm cũng ngon đứng đầu các loại lúa nếp trên thị trường. Gạo nếp cái
hoa vàng Thụy Lâm khi nấu lên, hạt trong và ráo, mềm nhưng không nát, hạt gạo
đầy tròn, không vỡ, có mùi thơm, ăn vừa thơm lại đậm đà. Đặc biệt, khi nấu chín
thành xôi, xôi dẻo, hạt bóng, có mùi thơm nhẹ, hấp dẫn. Năm 2013, sản phẩm
gạo nếp cái hoa vàng của xã Thụy Lâm đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học
và Công nghệ) cấp nhãn hiệu tập thể. Gạo nếp cái hoa vàng Thụy Lâm với thiết
kế bao bì đẹp mắt, có tem nhãn truy xuất nguồn gốc, giá bán lẻ trên thị trường
là 35.000 đồng/kg.
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Gạo nếp cái hoa vàng
THỤY LÂM

Cuối năm 2019, sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng của Hợp tác xã Kinh
doanh Dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp Thụy Lâm đã được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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CƠ SỞ ONG MẬT VINH HOA
Địa chỉ: Xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Chu Thị Vinh
Điện thoại: 0983 625 541

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI 160

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Mật ong thiên nhiên (Mã sản phẩm: 01-271-01-2019)
Dựa vào đặc điểm khí hậu
4 mùa trong năm của các vùng mà
di chuyển đàn ong đến ăn phấn hoa,
giúp ong nhả ra thứ mật ngọt, đậm
chất thiên nhiên nhất. Đó là cách
làm độc đáo nhưng cũng đầy gian
nan của chị Chu Thị Vinh - chủ Cơ sở
Ong mật Vinh Hoa - xã Đồng Thái,
huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Gia đình chị Chu Thị Vinh đã có
20 năm trong nghề nuôi ong lấy
mật. Trong suốt gần 20 năm, Cơ sở
Ong mật Vinh Hoa đã phát triển đàn
ong trên diện rộng. Hiện nay, Cơ sở
đang duy trì từ 600 đến 800 thùng
ong, trong đó có trên 100 đàn ong
nội, còn lại chủ yếu là ong ngoại.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CƠ SỞ ONG MẬT VINH HOA ĐẠT ĐƯỢC
2017_ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC cấp:
Giấy chứng nhận Cơ sở Ong mật Vinh Hoa, sản phẩm mật ong thiên nhiên được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của
quy trình thực hành chăn nuôi tốt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
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Với cách nuôi ong công phu, hoàn toàn dựa vào thiên nhiên, các sản phẩm từ
mật ong thiên nhiên của gia đình chị Vinh được người tiêu dùng đánh giá cao. Chị
Vinh cho biết, mỗi năm, Cơ sở Ong mật Vinh Hoa của chị xuất ra thị trường khoảng
60 đến 70 tấn mật.

Hiện nay, Cơ sở Ong mật Vinh Hoa đang sản xuất các sản phẩm từ mật ong có
tác dụng tốt cho sức khỏe như: Mật ong bánh tổ, mật ong thiên nhiên, mật ong hoa
rừng, mật ong hoa nhãn, mật ong hoa vải, mật ong sữa chúa, mật ong cầu kế, sữa
ong chúa tươi, phấn hoa, sáp ong...
Các sản phẩm của Cơ sở Ong mật Vinh Hoa được bán cho các đơn vị trong nước
để làm dược phẩm, thuốc. Ngoài ra còn cung cấp cho các công ty của Hàn Quốc và
Nhật Bản để làm bánh gạo mật ong.
Năm 2019, sản phẩm mật ong thiên nhiên của Cơ sở Ong mật Vinh Hoa đã được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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Mật Ong

Vinh Hoa
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HỘ KINH DOANH VƯƠNG THỊ THÀNH
Địa chỉ: Xóm 11, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Vương Thị Thành
Điện thoại: 0915 838 799

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Bánh rau sắng hiệu Chú Béo (Mã sản phẩm: 01-282-03-2019)
Bánh rau sắng hiệu Chú Béo là
thương hiệu của Hộ Kinh doanh Vương
Thị Thành tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ
Đức, thành phố Hà Nội. Bánh được làm
từ nguyên liệu chính là rau sắng - một
trong những đặc sản tại “Nam thiên đệ
nhất động” Chùa Hương - cùng bột gạo
nếp thêm nhân đậu xanh thơm mát. Bánh
rau sắng là loại bánh phù hợp với mọi lứa
tuổi, từ trẻ nhỏ đến người lớn đang giảm
cân hay ăn đồ ăn kiêng đường đều có thể
sử dụng được.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỘ KINH DOANH VƯƠNG THỊ THÀNH ĐẠT ĐƯỢC
2015_ Chủ tịch UBND thành phố tặng:
Bằng khen bà Vương Thị Thành là điển hình tiêu biểu tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
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Bánh Rau Sắng

Bánh rau sắng hiệu Chú Béo đã dành được Cúp vàng thương hiệu an toàn vì sức khỏe
cộng đồng. Đặc biệt, sản phẩm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng
nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2019.
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Đặc sản
Chùa Hương
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CƠ SỞ SẢN XUẤT CHIẾN TẤN
Địa chỉ: Thôn Cổ Hoàng, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Gấm
Điện thoại: 0977 308 038

2

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

2 Sản phẩm OCOP 3 sao
STT

MÃ SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

1.
2.

01-280-01-2019
01-280-13-2019

Kẹo lạc
Kẹo dồi

Làng Cổ Hoàng, xã Hoàng
Long, huyện Phú Xuyên, thành
phố Hà Nội có nghề làm bánh
kẹo truyền thống từ hơn 100
năm nay. Hiện nay, nhiều hộ
gia đình trong làng vẫn bảo
tồn và ngày càng phát triển
nghề làm bánh kẹo, tiêu biểu
trong số đó là Cơ sở Sản xuất
Chiến Tấn.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT CHIẾN TẤN ĐẠT ĐƯỢC
2017_ Phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên cấp:
Giấy chứng nhận Cơ sở Sản xuất Chiến Tấn đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định
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Cơ sở Sản xuất Chiến Tấn chuyên sản xuất kẹo truyền thống,
được đầu tư bài bản với nhà xưởng quy mô cùng máy cắt, dây
chuyền máy đóng gói kẹo dồi, kẹo lạc, kẹo vừng truyền thống, lắp
đặt điều hòa để sản phẩm lưu giữ đảm bảo chất lượng. Kẹo lạc, kẹo
dồi của Cơ sở Sản xuất Chiến Tấn hiện là sản phẩm được đánh giá
ngon nhất làng Cổ Hoàng. Để có được điều đó, ngoài niềm đam mê
nghề thì bí quyết trong đánh đường, vùi lạc, vuốt kẹo... của các
thành viên trong gia đình bà Tấn cũng vô cùng quan trọng. Theo
bà, để có những thanh kẹo lạc, kẹo dồi thơm ngon và giòn tan, khâu
nấu nha và đường là quan trọng nhất. Đường và nha trong chảo
được đảo thật đều, thật nhanh trên bếp cho đến khi thấy có màu
vàng nhạt là được. Bởi nếu để già lửa kẹo sẽ đắng, dễ vỡ và rất khó
kéo, còn nếu non lửa kẹo sẽ dai mà không giòn.
Đường sau khi được đánh tơi chuyển từ dạng lỏng, sánh, vàng
nhạt sang dẻo, mềm và có màu trắng ngà. Đường nhanh chóng
được cho lên bàn chuyên làm kẹo đã trải sẵn ni lon thấu cho thật
đều và dàn thành hình chữ nhật. Lúc này, lạc rang trộn đường cũng
vừa được đảo chín trên bếp đổ vào. Sau đó, phải nhanh nhẹn cuộn
kín lạc nhân vào giữa, rồi bắt đầu vuốt kẹo. Công đoạn vuốt kẹo
phải hết sức khẩn trương và khéo léo, vì nếu chậm nguyên liệu
giảm độ nóng dẻo sẽ khó vuốt ra thành kẹo và sản phẩm lại dễ bị vỡ.

Kẹo dồi
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Kẹo lạc

LÀNG NGHỀ BÁNH KẸO TRUYỀN THỐNG
LÀNG CỔ HOÀNG
Với gương mặt đôn hậu, luôn vui
tươi, ở tuổi 60 bà Nguyễn Thị Tấn vẫn
rất nhanh nhẹn, tháo vát. Bà sinh ra ở
làng bên, năm 15 tuổi bà đến làng Cổ
Hoàng (khi ấy gọi là làng Cổ Đường)
làm nghề bánh kẹo giúp người mợ
ruột. Thế rồi duyên số đưa đẩy, bà gặp
và lấy chồng người làng Cổ Đường,
sinh cơ lập nghiệp và theo nghề sản
xuất kẹo truyền thống từ ngày đó cho
tới nay.
Hiện nay, bánh kẹo của Cơ sở Sản
xuất Chiến Tấn đã xuất hiện bày bán
ở nhiều cửa hàng và được các tiểu
thương ở nhiều vùng, miền xa xôi cũng
tìm đến đặt hàng. Đặc biệt, năm 2019
sản phẩm kẹo dồi, kẹo lạc của Cơ sở
Sản xuất Chiến Tấn đã được UBND
thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận
sản phẩm OCOP 3 sao.
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HỘ KINH DOANH QUÝ THẢO
Địa chỉ: Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Kiều Văn Quý
Điện thoại: 0979 574 652

2

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
“Dù ăn bánh kẹo mười phương
Không bằng kẹo lạc bộn đường quê tôi
Trắng phau là phong kẹo dồi
Giòn tan kẹo bột, bồi hồi tình quê
Chè kho ngọt lịm đam mê
Nhớ cơm phố Mía, tìm về đường Lâm”
Truyền thuyết về nghề làm kẹo lạc,
kẹo dồi có từ thế kỷ XVII khi bà chúa Mía
- một người thiếp của Vua Trịnh Tráng
xây dựng ngôi chùa Mía và dạy cho
người dân làng Đường Lâm cách trồng
mía và làm kẹo. Từ đó, nghề làm kẹo trở
thành nghề truyền thống của người dân
vùng đất này.
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DANH MỤC
CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP
DANH
MỤC

2 Sản phẩm OCOP 3 sao
STT
1.
2.

MÃ SẢN PHẨM
01-269-01-2019
01-269-02-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Kẹo lạc cao Quý Thảo
Kẹo dồi phủ vừng Quý Thảo
Hộ Kinh doanh Quý Thảo
là đơn vị uy tín chuyên sản
xuất kẹo lạc, kẹo dồi tại làng
cổ Đường Lâm, đã đứng vững
trên thị trường. Sản phẩm có
mặt không chỉ ở các cửa hàng
trên địa bàn mà còn đến các
tỉnh, thành lân cận. Kẹo lạc
cao Quý Thảo, kẹo dồi phủ
vừng Quý Thảo đã được Ủy
ban nhân dân thành phố Hà
Nội cấp giấy chứng nhận sản
phẩm OCOP 3 sao năm 2019.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỘ KINH DOANH QUÝ THẢO ĐẠT ĐƯỢC
2017_ Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây tặng:
Giấy khen Hộ Kinh doanh Quý Thảo đã có thành tích trong thực hiện nghị quyết 24/NQ/TƯ và kết luận số 50-KL/TƯ
ngày 10/11/2016 của Thị ủy Sơn Tây về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích làng cổ
Đường Lâm từ năm 2017 đến năm 2020”.
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Để có thành công đó, Hộ Kinh doanh Quý Thảo đã đầu tư cơ sở vật
chất, thiết bị hiện đại, đồng thời thay đổi bao bì, nhãn mác cho sản
phẩm. Đặc biệt, Cơ sở tích cực tham dự nhiều hội chợ xúc tiến thương
mại để quảng bá thương hiệu đặc sản kẹo lạc, kẹo dồi Đường Lâm đến
với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài thành phố Hà Nội.
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Được làm từ mạch nha, đường và
lạc nhưng cái khó lại nằm ở bí quyết
và sự khéo léo, kỳ công của người làm
ra nó. Làm kẹo đòi hỏi người làm trước
hết phải có sức khỏe tốt, có thế mới giải
quyết được khâu làm vỏ kẹo. Vì nấu
mạch nha cho đến độ keo nhất định,
không lỏng quá cũng không quá cứng
để “đánh” kẹo thành công. Mạch nha
sau khi được đánh cho đến khi trắng
và dẻo quẹo, cả khối đường được dàn
mỏng, càng mỏng càng tốt, rồi cho hỗn
hợp nhân lạc đã nhào đường, mạch nha,
vani trông óng màu mật ong vào giữa,
cuốn tròn. Chờ nguội đủ độ, lấy dao cắt
vát thành những thanh kẹo như những
miếng kẹo dồi, kẹo lạc, kẹo vừng.

Kẹo lạc cao Quý Thảo, kẹo dồi phủ
vừng Quý Thảo là món quà mang dấu
ấn văn hóa của làng cổ Đường Lâm, là
nét thi vị cho những vị khách phương xa
lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Và cũng
là nỗi nhớ của những người con Đường
Lâm trên khắp các nẻo đường.

Kẹo lạc cao Quý Thảo

Kẹo dồi phủ vừng Quý Thảo
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CÔNG TY TNHH HOÀNG CHIẾN THẮNG
Địa chỉ: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Anh Chiến
Điện thoại: 0983 848 986

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Bánh vừng vòng (Mã sản phẩm: 01-017-11-2019)

Công ty TNHH Hoàng
Chiến Thắng là doanh
nghiệp chuyên sản xuất
các loại bánh, đặc biệt
trong đó sản phẩm
bánh vừng vòng là sản
phẩm luôn được mọi
đối tượng, tầng lớp người
tiêu dùng lựa chọn tìm mua.
Bánh vừng vòng
được làm từ bột mỳ,
đường, vừng, trứng,... đã
qua chọn lựa kỹ lưỡng
cùng với quy trình sản
xuất được giám sát chặt
chẽ nên đảm bảo an
toàn cho sức khỏe người
tiêu dùng.
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Bánh

g
n
ò
V
g
n
ừ
V
Bánh vừng vòng Hoàng Chiến Thắng luôn có độ giòn tan, vị béo ngậy, quyện
với hương vani dịu ngọt, mùi vừng thơm phưng phức kích thích vị giác người ăn.
Đặc biệt, sản phẩm được đóng gói rất tiện lợi cho việc sử dụng và làm quà tặng.
Năm 2019, sản phẩm bánh vừng vòng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Bánh vừng vòng giòn tan, thơm ngậy mùi vừng và vani chắc chắn sẽ làm cho
hương vị Tết nhà bạn đậm tính dân gian hơn nữa. Tết này bạn hãy mua bánh vừng
vòng để thưởng thức hương vị nguyên bản của Tết cổ truyền nhé!
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Hương vị dân gian

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG CHIẾN THẮNG ĐẠT ĐƯỢC
2011_

Hội Khoa học và Công nghệ lương thực thực phẩm Việt Nam - Tạp chí Thực phẩm và Sức khỏe cấp:

2012_

Trung ương Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo:

2006_
2019_

Chứng nhận “Bánh vừng vòng” của Công ty TNHH Hoàng Chiến Thắng đạt danh hiệu “Thực phẩm Việt vì sức khỏe
người Việt” do người tiêu dùng bình chọn
Chứng nhận Công ty TNHH Hoàng Chiến Thắng đạt chuẩn “Sản phẩm tin cậy, nhãn hiệu ưa dùng năm”
Cục trưởng Cục an toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế tặng:

Huy chương vàng và Danh hiệu Thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng cho Công ty TNHH Hoàng Chiến
Thắng, sản phẩm bánh quy
Chủ tịch UBND huyện Đông Anh tặng:

Giấy khen Công ty TNHH Hoàng Chiến Thắng có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển Kinh tế Đầu tư
của huyện Đông Anh
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI YẾN
Địa chỉ: Số 2A, tổ dân cư Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Hải Yến
Điện thoại: 0919 123 555

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

1 Sản phẩm OCOP 4 sao
Sản phẩm: Bánh chưng xanh Hải Yến 20 (Mã sản phẩm: 01-016-10-2019)
Công ty TNHH Thương mại Hải Yến nổi
tiếng với thương hiệu Bánh chưng xanh Hải
Yến 20, sản phẩm uy tín, chất lượng cao
được người Việt tin dùng.
Bánh chưng xanh Hải Yến 20 được làm
từ gạo nếp cái hoa vàng chính hiệu, hạt to,
tròn, bóng, mẩy. Cùng với đó là đỗ xanh
lòng vàng được lựa chọn kỹ lưỡng. Nhân
bánh là thịt ba chỉ tươi, ngon được lựa chọn
từ lợn nuôi hữu cơ, nuôi hoàn toàn bằng
rau, ngô, khoai, sắn. Lá dong dùng để gói
bánh được chọn là loại lá dong nếp, to đều,
xanh mướt không vàng úa, không sâu bệnh.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI YẾN ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam cấp:
Chứng nhận Nghệ nhân quốc gia - ngành nghề lĩnh vực ẩm thực, cho bà Nguyễn Thị Hải Yến, chủ tịch HĐTV Công ty
TNHH Thương mại Hải Yến
2019_ Ban Tổ chức Chương trình uy tín chất lượng năm 2019 trao tặng:
Sản phẩm Bánh chưng xanh Hải Yến 20 của Công ty TNHH Thương mại Hải Yến đạt Danh hiệu Top 20 sản phẩm uy tín
chất lượng cao được người Việt tin dùng
2019_ Hội Phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam - Asean tặng:
Công ty TNHH Thương mại Hải Yến là Doanh nghiệp uy tín phát triển thịnh vượng
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Là nghề truyền thống
của gia đình, nên để có chiếc
bánh chưng thơm, ngon, có
hương vị đặc trưng ngày tết
cổ truyền của dân tộc Việt
Nam, bánh chưng xanh Hải
Yến 20, ngoài việc nguyên
liệu được lựa chọn kỹ lưỡng,
còn được luộc bằng bếp củi,
lửa đều trong 12 tiếng liên
tục, sau đó mới vớt bánh, ép
nước, lau khô, rồi tiếp tục
đặt ra bàn gỗ để ép khô tiếp.
Khi bánh đã nguội được đưa
vào máy ép hút chân không,
chiếc bánh chưng được
ép 3 lần nên bánh ăn rất
dền và thơm ngon. Sau đó
bánh chưng được dán nhãn
mác, tem truy xuất nguồn
gốc, lúc đó sản phẩm bánh
chưng xanh Hải Yến 20 mới
được đưa đến tay người tiêu
dùng.
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Với chất lượng tuyệt hảo, năm 2019, bánh chưng xanh Hải Yến 20 đã
được vinh dự phục vụ tiệc tất niên của Quốc Hội; được nhận danh hiệu
“Top 20 sản phẩm uy tín chất lượng cao được người Việt tin dùng năm 2019”
và đã được dâng lên đền thờ Vua Hùng tại Phú Thọ. Đồng thời, sản phẩm
bánh chưng xanh Hải Yến 20 được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp
giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

BÁNH CHƯNG XANH

Hải Yến 20
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HỢP TÁC XÃ TÂM AN
Địa chỉ: Thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Thu
Điện thoại: 0975 752 347

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP

Hợp tác xã Tâm An được thành lập năm 2017. Hiện nay, Hợp tác xã Tâm An có 9 thành viên chính tham
gia và từ 20 đến 25 thành viên làm thời vụ. Hợp tác xã Tâm An chuyên trồng các loại cây dược liệu như
chùm ngây, cà gai leo và đầu tư dây chuyền sản xuất các loại trà đóng gói. Từ những dược liệu này các sản
phẩm của Hợp tác xã Tâm An đã có mặt tại hầu hết các hệ thống siêu thị lớn như Lotte, Aeon Mall, Vinmart,
Siêu thị Mẹ và Bé.
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1 Sản phẩm OCOP 4 sao
Sản phẩm: Bột rau, củ, quả sấy lạnh GIHO (Mã sản phẩm: 01-279-01-2019)

Ngoài sản xuất trà túi lọc Hợp tác xã Tâm An còn sản xuất các loại
rau ngắn ngày theo thời vụ và canh tác hữu cơ. Đây cũng là nguồn
nguyên liệu để Hợp tác xã sản xuất ra bột rau, củ, quả sấy lạnh GIHO.
Tất cả các sản phẩm của Hợp tác xã Tâm An đều được giám sát chặt
chẽ về quy trình canh tác và chất lượng. Rau, củ được trồng hoàn
toàn bằng phân bón hữu cơ như phân trứng, phân cá, phân ốc, phân
chuồng được xử lý bằng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu
bệnh... Rau sau khi sơ chế được rửa sạch, sục rửa ozone và đưa vào
sấy lạnh để giữ được 93% dinh dưỡng có trong rau. Sau khi sơ chế
và được sấy lạnh trong vòng 54 tiếng với công nghệ sấy lạnh, sẽ giúp
cho nông sản giữ nguyên được giá trị dinh dưỡng.
Là một Hợp tác xã mới ra đời, nhưng chỉ sau gần 3 năm đi vào hoạt động, đến nay Hợp tác xã Tâm An đã
trở thành một trong những đơn vị điển hình về sản xuất cây dược liệu và rau hữu cơ cho hiệu quả kinh tế cao.
Đặc biệt, nhờ xây dựng được chuỗi liên kết, sản xuất tiêu thụ nên những sản phẩm của Hợp tác xã Tâm An
ngày càng được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng. Trong đó, sản phẩm bột rau, củ, quả sấy lạnh GIHO đã
được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ TÂM AN ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Phòng Kinh tế huyện Thường Tín cấp:
Chứng nhận Hợp tác xã Tâm An đủ điều kiện an toàn thực phẩm

2018_ Trung tâm Phát triển và Hội nhập trao tặng:
Giải thưởng VietFarm tự hào nông sản Việt khen tặng Hợp tác xã Tâm An giải nhất Thực hành nông nghiệp có
trách nhiệm
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HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM SẠCH TỪ TÂM
Địa chỉ: Số 29/358 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đinh Thị Hải Yến
Điện thoại: 0911 971 976
Email: sachtutam19@gmail.com
Website: https://sachtutam.com.vn

12 Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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6 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT MÃ SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

1. 01-009-03-2019 Nem thịt Hà Thành
2. 01-009-05-2019 Nem bề bề nguyên con
3. 01-009-06-2019 Nem tôm nguyên con

STT MÃ SẢN PHẨM
4.
5.
6.

DANH MỤC SẢN PHẨM

01-009-08-2019 Nem thịt ghẹ tươi
01-009-10-2019 Giò tai lưỡi xào đặc biệt
01-009-11-2019 Patê gan heo nếp

6 Sản phẩm OCOP 3 sao
STT MÃ SẢN PHẨM
1.
2.
3.

DANH MỤC SẢN PHẨM

01-009-01-2019 Ruốc tôm Sú nguyên chất
01-009-02-2019 Thịt heo giả bò khô
01-009-04-2019 Mắm tép chưng thịt

STT MÃ SẢN PHẨM
4.
5.
6.

DANH MỤC SẢN PHẨM

01-009-07-2019 Ruốc bề bề nguyên chất
01-009-09-2019 Chả bề bề
01-009-12-2019 Chả cốm nếp cái hoa vàng

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM SẠCH TỪ TÂM ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội cấp:
Chứng nhận sản phẩm chả cốm nếp cái hoa vàng, patê gan heo nếp, giò tai lưỡi xào đặc biệt đạt danh hiệu Top 3 hàng
Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020
2019_ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tặng:
Giấy khen Hộ Kinh doanh thực phẩm sạch Từ Tâm đã có thành tích trong tổ chức, tham gia Festival Sản phẩm nông nghiệp
và Làng nghề Hà Nội lần thứ nhất
2019_ Phòng Kinh tế quận Thanh Xuân cấp:
Giấy chứng nhận Hộ Kinh doanh thực phẩm sạch Từ Tâm đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để sản xuất kinh doanh
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Nem tôm nguyên con

Nem thịt ghẹ tươi

Thịt heo giả bò khô (Thịt heo sấy khô)

Ruốc tôm sú nguyên chất

Nem thịt Hà thành

Mắm tép chưng thịt

Ruốc bề bề nguyên chất
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Nem bề bề nguyên con

Patê gan heo nếp

Giò tai lưỡi xào đặc biệt

THỰC PHẨM SẠCH

Sinh ra trong một gia đình có truyền
thống làm nghề giò, chả nổi tiếng của Hà
Nội nên nghệ nhân Hải Yến vô cùng đam
mê ẩm thực Việt. Từ niềm đam mê đó, chị
đã chọn ẩm thực là lĩnh vực khởi nghiệp
của mình.

Chả cốm nếp cái hoa vàng

Với quan niệm, món ăn là cách để thể hiện tâm hồn, tính cách
của người làm ra nó, nghệ nhân Hải Yến cho rằng, người nấu ăn
cũng giống như một nghệ sĩ. Nếu tâm trạng không tốt thì dù bạn
có làm đúng theo công thức, khi thưởng thức, món ăn vẫn có sự
khác biệt. Vì thế, khi đứng bếp, chị luôn dành hết đam mê để chăm
chút cho từng chi tiết nhỏ nhất. Chính vì vậy, Hộ Kinh doanh thực
phẩm sạch Từ Tâm của nghệ nhân Hải Yến dù mới trải qua 3 năm
phát triển nhưng đã sở hữu hơn 20 sản phẩm mang đậm hương vị
Hà thành và ẩm thực truyền thống Việt Nam, được đông đảo thực
khách ưa chuộng.

Chả bề bề

Những món ăn như: Giò tai lưỡi xào, nem thịt Hà thành, nem
bề bề nguyên con, nem tôm nguyên con, nem thịt ghẹ tươi, patê
gan heo nếp, ruốc tôm Sú nguyên chất, thịt heo giả bò khô, mắm
tép chưng thịt, ruốc bề bề nguyên chất, chả bề bề, chả cốm nếp
cái hoa vàng qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Hải Yến luôn
mang một phong vị đặc biệt, để rồi khi được thưởng thức sẽ nhớ
mãi. Hiện nay, trung bình mỗi ngày Cơ sở cung cấp ra thị trường
60kg thực phẩm chế biến các loại, vào những ngày cao điểm có lúc lên tới 4 - 5 tạ/ngày. nghệ nhân Hải
Yến đang có kế hoạch chế biến đa dạng các sản phẩm hơn, ngoài phục vụ thị trường trong nước, chị cũng
mong muốn đưa sản phẩm phục vụ kiều bào nước ngoài.
Với tài nghệ nấu ăn của mình, năm 2019, Nghệ nhân Hải Yến đã nhận được giải thưởng Nghệ nhân
quốc gia trong Chương trình “Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam”, Giấy khen
và Bằng khen từ Festival nông nghiệp và làng nghề. Thực phẩm Sạch Từ Tâm cũng có 12 sản phẩm được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 6 sản phẩm OCOP
4 sao và 6 sản phẩm OCOP 3 sao.
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CƠ SỞ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GIÒ CHẢ; HÀNG THỰC PHẨM HỢI THƯƠNG
Địa chỉ: Xóm 6, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Doãn Hợi
Điện thoại: 0968 866 818

6

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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1 Sản phẩm OCOP 4 sao
Giò xào tai lưỡi (Mã sản phẩm: 01-275-05-2019)

5 Sản phẩm OCOP 3 sao
STT
1.
2.
3.

MÃ SẢN PHẨM
01-275-01-2019
01-275-02-2019
01-275-03-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM

STT

Chả sụn
Chả hạt lựu
Giò lụa

4.
5.

DANH MỤC SẢN PHẨM
MÃ SẢN PHẨM
01-275-04-2019 Giò tai
01-275-06-2019 Xúc xích

Cơ sở Sản xuất Chế biến giò chả; hàng thực phẩm Hợi
Thương là địa chỉ uy tín hàng đầu chuyên cung cấp giò,
chả nổi tiếng tại thủ đô Hà Nội và các khu vực khác như
Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang. Giò, chả ở đây rất ngon,
với độ giòn dai mà vẫn giữ nguyên hương vị thơm ngọt tự
nhiên. Giò, chả Hợi Thương luôn tỉ mỉ từ khâu lựa chọn
nguyên liệu để mang đến những miếng giò đảm bảo chất
lượng nhất, thân thiện với sức khỏe người tiêu dùng. Sản
phẩm giò xào tai lưỡi đã được Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Xúc
xích, giò tai, giò lụa, chả sụn, chả hạt lựu được cấp giấy
chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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Giò xào tai lưỡi

Giò lụa

Giò tai

Chả hạt lựu

Xúc xích

Chả sụn

Từ những miếng thịt lợn sinh học tươi
ngon hòa quyện với hương vị nồng nàn
của nước mắm Phú Quốc, nguyên liệu
được kiểm soát theo chuỗi, được chế biến
bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân ẩm
thực Hợi Thương, đã mang đến cho khách
hàng những sản phẩm giò, chả thơm
ngon, ngọt tự nhiên.
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THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GIÒ CHẢ; HÀNG THỰC PHẨM HỢI THƯƠNG ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội cấp:
Chứng nhận sản phẩm Giò lụa đạt danh hiệu Top 4 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020
2019_ TW Hiệp hội Trang trại & Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam:
Tôn vinh Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu cho đơn vị Cơ sở Sản xuất Chế biến giò chả; hàng thực phẩm
Hợi Thương đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam
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CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM MẠNH CƯỜNG
Địa chỉ: Số 71, tổ 14, thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Minh Thoa
Điện thoại: 0943 066 866

3

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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3 Sản phẩm OCOP 3 sao
STT

MÃ SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

1.
2.
3.

01-017-07-2019
01-017-08-2019
01-017-10-2019

Giò Lụa Mạnh Cường
Xúc xích xông khói Mạnh Cường
Chả quế Mạnh Cường

Cơ sở Chế biến Thực phẩm Mạnh Cường (Cơ sở Mạnh Cường) là
một cơ sở chuyên sản xuất và chế biến nem chua, giò, chả với kinh
nghiệm gia truyền và được sản xuất theo quy trình vệ sinh an toàn
thực phẩm của Bộ Y tế. Cơ sở có đội ngũ công nhân lành nghề, có
kiến thức đầy đủ về vệ sinh an toàn thực phẩm, cộng với cơ sở vật
chất nhà xưởng được đầu tư kỹ lưỡng, khuôn viên rộng rãi, sạch sẽ
đáp ứng mọi yêu cầu của Bộ Y tế đề ra. Chính vì thế, các sản phẩm
của Cơ sở Mạnh Cường như nem chua, giò lụa, giò bò, chả bò, nem
rán, chân giò muối... đã chiếm được cảm tình của thực khách trong
và ngoài nước.
Với tiêu chí lấy sức khỏe của người tiêu dùng đặt lên hàng đầu,
Cơ sở Mạnh Cường đã tạo ra những mặt hàng an toàn đáp ứng nhu
cầu về sức khỏe, độ an toàn về thực phẩm cho thực khách.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM MẠNH CƯỜNG ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Công ty Cổ phẩn chứng nhận và Giám định Vinacert cấp:
Chứng chỉ Chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm kiểm soát tới hạn Cơ sở Chế biến Thực phẩm Mạnh Cường
được đánh giá và phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn
2020_ Công ty Cổ phẩn chứng nhận và Giám định TTP cấp:
Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Cơ sở Chế biến Thực phẩm Mạnh Cường đã được đánh giá và phù hợp
với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 cho lĩnh vực chế biến và cung cấp thực phẩm sạch từ bò, lợn, gà, thủy, hải sản
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Giò lụa Mạnh Cường
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Xúc xích xông khói

Với những đóng góp trên, Cơ sở Mạnh Cường đã vinh dự được Cục An toàn vệ sinh thực
phẩm trao tặng Cúp Vàng Thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng, Huy chương Vàng
danh hiệu thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, năm 2019, sản
phẩm giò lụa Mạnh Cường, xúc xích xông khói Mạnh Cường và chả quế Mạnh Cường đã
được Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Chả Quế Mạnh Cường
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HỘ KINH DOANH PHÙNG THỊ QUẾ
Địa chỉ: Số 17 Hoàng Diệu, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phùng Thị Quế
Điện thoại: 0966 83 1988

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Giò Phùng Thị Quế (Mã sản phẩm: 01-269-03-2019)

Hộ Kinh doanh Phùng Thị Quế được thành lập
năm 2015 chuyên sản xuất giò, chả và kinh doanh
thủy sản, nông sản. Các sản phẩm của Cơ sở đã được
cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, có mã
QR Code truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Trong các
sản phẩm của Hộ Kinh doanh Phùng Thị Quế, mặt
hàng giò đã trở thành thương hiệu được người tiêu
dùng ở thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận lựa chọn,
bởi ngoài đảm bảo về an toàn thực phẩm thì chất
lượng rất đặc biệt, hương vị thơm ngon, hấp dẫn.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỘ KINH DOANH PHÙNG THỊ QUẾ ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Phòng Kinh tế thị xã Sơn Tây cấp:
Chứng nhận Hộ Kinh doanh Phùng Thị Quế đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất kinh doanh sản phẩm giò, chả
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Mùi lá chuối, quyện với hương thơm của thịt xay nhuyễn và nước
mắm ngon tạo ra hương vị, mùi thơm đặc biệt riêng của cơ sở. Khi
thưởng thức, miếng giò có vị ngọt, ngầy ngậy của thịt hòa quyện với
vị đậm đà vừa phải của nước mắm, mùi thơm của lá chuối... tạo nên vị
hấp dẫn riêng cuốn hút thực khách.
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Để làm ra được cây
giò thơm ngon, Cơ sở phải
tỉ mỉ từ khâu chọn thịt cho
đến xay (giã, thúc), gói.
Thịt lợn phải tươi, vừa mổ
thịt xong, dùng tay kiểm
tra còn ấm, bóng mịn, đỏ
hồng. Sau đó, thịt được lọc
bỏ mỡ, gân, da, chỉ lấy nạc,
cắt khúc từng miếng rồi
cho vào máy xay nhuyễn,
sau đó thúc bằng cối đá
và chày gỗ lim cho xốp
thịt. Khi giã, thúc bằng tay,
chày giã phải đều nhịp, liên
tục không ngừng, đến khi
thịt mịn, bóng, xốp, quyện
và dẻo quánh là được. Tiếp
theo là trải lá chuối đã rọc
sẵn lên trên kệ inox cách
mặt đất 20cm, múc giò
sống vào gói lại, dùng lạt
chẻ mỏng và to bản buộc
chặt. Sau đó dùng hai tay
lăn chiếc giò vừa gói sao
cho thật tròn, đều. Giò gói
xong, cho vào nồi nước
sôi, luộc trong thời gian 60
phút rồi vớt ra treo lên cho
ráo nước.

Trong các sản phẩm của Cơ sở, mặt hàng giò được nhiều người tiêu dùng ở thị xã Sơn Tây và các vùng
lân cận lựa chọn bởi ngoài đảm bảo về an toàn thực phẩm thì chất lượng rất đặc biệt, hương vị thơm ngon,
hấp dẫn.
Với uy tín và chất lượng, sản phẩm giò Phùng Thị Quế đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp
giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2019.

GIÒ Phùng Thị Quế
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CÔNG TY TNHH NÔNG THỦY SẢN THUẦN VIỆT
Địa chỉ: Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Vũ Khắc Hoạt
Điện thoại: 0862 281 379

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Chả cá Thuần Việt (Mã sản phẩm: 01-269-05-2019)
Công ty TNHH Nông Thủy sản Thuần Việt
có khu nuôi thả cá tại khu vực hồ Đồng Mô
rộng 1.000ha. Hàng ngày, từ lúc 3 giờ sáng,
khoảng 30 công nhân công ty sẽ đi thuyền ra
giữa lòng hồ để đánh bắt cá. Những con cá
trôi, cá mè, cá rô được nuôi tự nhiên, chất
lượng thịt đảm bảo, thịt săn chắc, giàu chất
đạm, chất dinh dưỡng rất được thị trường và
người tiêu dùng ưa chuộng.
Khu chế biến được xây dựng đạt chuẩn
ISO 14001:2015 gồm các thiết bị kỹ thuật tiên
tiến, chuỗi dây chuyền máy móc hiện đại
với kho đông lạnh luôn ở mức -180C, đạt tiêu
chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Công nhân
của công ty thường xuyên được bồi dưỡng kiến
thức về an toàn thực phẩm để nắm vững các
quy định trước khi tham gia vào khâu chế biến.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY TNHH NÔNG THỦY SẢN THUẦN VIỆT ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Chứng nhận quản lý môi trường PQI cấp:
PQI VN xác nhận hệ thống quản lý của Công ty TNHH Nông Thủy sản Thuần Việt đã được đánh giá và có kết quả phù hợp với
các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015
2020_ Hệ thống quản lý chất lượng QRS cấp:
QRS xác nhận hệ thống quản lý của Công ty TNHH Nông Thủy sản Thuần Việt đã được đánh giá và có kết quả phù hợp với các
yêu cầu của QRS theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018
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Chả Cá

Thuần Việt
Cá các loại sau khi được đánh bắt về sẽ được
cấp đông. Khi chế biến thành chả, cá trải qua
nhiều công đoạn như cá được phi lê, xay, tẩm ướp
gia vị... để có được chả cá Thuần Việt đạt chất
lượng và tiêu chuẩn trước khi đưa ra thị trường.
Hiện chả cá Thuần Việt được phân phối cho hơn
60 trường học trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh, Hệ
thống các trường Lomonoxop, Công ty may mặc
19/8, lực lượng vũ trang, công an và quân đội...
Đặc biệt, năm 2019 chả cá Thuần Việt được Ủy
ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng
nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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Loại chả cá miếng

Loại chả cá viên
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HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP XÃ BẮC SƠN
Địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đào Thị Quý
Điện thoại: 0989 351 171

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH
CÁC SẢN
PHẨM
CHỦ THỂ
ĐÃ ĐƯỢC
UBND CẤP
THÀNH
PHỐCỦA
HÀ NỘI
CẤP GIẤY
CHỨNG
OCOP
CÁC
SẢNCỦA
PHẨM
OCOP
ĐÃ ĐƯỢC
SAO
UBND
THÀNH
PHỐNHẬN
HÀ NỘI
DANHMỤC
MỤC

1 Sản phẩm OCOP 4 sao
Sản phẩm: Trà Bắc Sơn (Mã sản phẩm: 01-016-26-2019)
Người dân xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà
Nội đã trồng chè gần 100 năm nay. Chè là cây nông sản đặc
trưng có thể giúp người dân Bắc Sơn vươn lên thoát nghèo,
làm giàu bền vững. Vì vậy, chính quyền xã Bắc Sơn đã chỉ
đạo thành lập Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Bắc Sơn, hỗ trợ
người dân sản xuất và phát triển kinh doanh sản phẩm trà
thương phẩm.
Ngày mới thành lập, Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp xã Bắc
Sơn chỉ có 7 thành viên, do chị Đào Thị Quý làm Giám đốc.
Quá trình hoạt động, đến nay, Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp
xã Bắc Sơn đã có 30 hộ thành viên triển khai đưa các giống
chè mới vào sản xuất theo quy trình VietGAP. Đồng thời, áp
dụng các phương pháp khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng
suất, chất lượng, giá trị cho sản phẩm chè. Với diện tích
300ha, hằng năm, sản lượng chè của Hợp tác xã Nông Lâm
nghiệp xã Bắc Sơn đạt từ 1,2 - 1,5 tấn chè khô/ha. Nhờ đó,
doanh thu của Hợp tác xã không ngừng tăng, thu nhập của
thành viên Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp xã Bắc Sơn đạt từ
3 - 5 triệu đồng/thành viên/tháng.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP XÃ BẮC SƠN ĐẠT ĐƯỢC
2015_ Ban tổ chức FESTIVAL Trà Thái Nguyên-Việt Nam cấp:
Chứng nhận Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp xã Bắc Sơn đạt giải Cúp bạc tại cuộc thi “Búp Chè Vàng” của Lễ hội Văn hóa trà
Thái Nguyên
2013_ Bộ Khoa học và Công nghệ - Cục Sở hữu trí tuệ cấp:
Chứng nhận Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp xã Bắc Sơn đăng ký nhãn hiệu Trà Bắc Sơn
2019_ Phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn cấp:
Chứng nhận Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp xã Bắc Sơn đủ điều kiện An toàn thực phẩm
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Cùng với quy trình nghiêm ngặt trong trồng và chăm sóc cây chè, khâu chế biến chè của Hợp tác xã
Nông Lâm nghiệp xã Bắc Sơn cũng tuân thủ quy trình sản xuất 7 bước, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Đầu tiên, chè búp non hái “1 tôm 2 tép” được đem làm héo sơ bộ trong nhà có mái che. Sau đó, tiến hành
sấy diệt men khoảng 2 - 3 phút ở nhiệt độ 2800C - 3000C trong lò tôn quay, làm sao để thủy phần còn lại
sau diệt men là 62 - 64%. Việc vò chè được tiến hành bằng máy, tuy nhiên, bước này cần sự cẩn trọng, kỹ
năng của người điều khiển máy vò sao cho đúng thời gian đối với từng mẻ, từng loại chè. Việc làm khô được
thực hiện theo phương pháp sấy sao đến thủy phần còn lại từ 4 - 5%. Sau đó, chè sẽ được sàng tay để phân
thành bốn loại là chè búp, chè bồm, chè dón và chè cám. Cuối cùng, chè từng loại được đóng trong túi hút
chân không 2 lớp, bên ngoài là bao giấy để tránh chè hút ẩm thêm.

Năm 2012 sản phẩm chè của Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp xã Bắc Sơn đã được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội cấp nhãn hiệu tập thể “Trà sạch Bắc Sơn”. Nhờ đó, sản phẩm trà Bắc Sơn được khách
hàng tin dùng, có vị thế cạnh tranh trên thị trường. Thành công hơn nữa năm 2019, sản phẩm “Trà Bắc
Sơn” đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI 208

Trà

BẮC SƠN
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HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ NÔNG TRẠI XANH VÀ PHÁT TRIỂN BÒ BA VÌ
Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Địa chỉ VPGD: Số nhà 72 tổ 10, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Đại diện: Tạ Viết Hùng
Điện thoại: 0904 088 027

6

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

6 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT MÃ SẢN PHẨM
4. 01-271-05-2019
01-271-02-2019 Sữa chua nếp cẩm Trang Viên
5. 01-271-06-2019
01-271-03-2019 Sữa tươi thanh trùng có đường Trang Viên
01-271-04-2019 Sữa tươi thanh trùng không đường Trang Viên 6. 01-271-07-2019

STT MÃ SẢN PHẨM
1.
2.
3.

DANH MỤC SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM
Bánh sữa Trang Viên
Sữa chua Trang Viên
Caramen Trang Viên

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ NÔNG TRẠI XANH VÀ PHÁT TRIỂN BÒ BA VÌ ĐẠT ĐƯỢC
2019_

Cục Chăn nuôi - Trung tâm Khảo kiểm nghiệm và Kiểm định chăn nuôi cấp:

2020_

Liên minh HTX thành phố Hà Nội cấp:

Giấy chứng nhận VietGAP CN-16-14 chứng nhận Hợp tác xã Đầu tư Nông trại xanh và Phát triển bò Ba Vì phù hợp Quy trình
thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chứng nhận Hợp tác xã Đầu tư Nông trại xanh và Phát triển bò Ba Vì đạt danh hiệu điển hình tiên tiến năm 2019

211 SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hợp tác xã Đầu tư Nông trại xanh và Phát triển
bò Ba Vì (Hợp tác xã Nông trại xanh Ba Vì) được
thành lập năm 2016 với 7 thành viên. Quá trình
hoạt động, đến nay, Hợp tác xã đã có 15 thành viên,
do ông Tạ Viết Hùng làm Giám đốc.
Hợp tác xã Nông trại xanh Ba Vì là đơn vị
duy nhất trên địa bàn Hà Nội sản xuất sữa theo
tiêu chuẩn VietGAP, khép kín từ khâu trồng cỏ,
chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa và tiêu thụ.
Quy mô của Hợp tác xã có trang trại nông nghiệp
hữu cơ, nhà máy chế biến sữa tại Ba Vì.
Đặc biệt Hợp tác xã Nông trại xanh Ba Vì còn
có Trang trại nông nghiệp hữu cơ có thể đón khách
thường xuyên đến thăm quan, trải nghiệm các hoạt
động tại đây, như chế biến thức ăn cho bò, dê, lợn,
gà, vắt sữa bò, dê... và chụp ảnh lưu niệm khi đến
với Trang Viên Ba Vì.
Để có nguồn thức ăn cho đàn bò 200 con, Hợp
tác xã Nông trại xanh Ba Vì đã trồng 25ha cỏ, mùa
đông thêm cây ngô, rơm rạ ủ chua làm thức ăn cho
bò. Nước uống của bò là nước uống chức năng sinh
học Bio của Hàn Quốc, tạo ra những Ion âm rất tốt
cho sức khỏe. Bò được theo dõi sức khỏe thường
xuyên theo hệ thống vi tính hóa, có hệ thống thư
giãn 24/24h, được nghe nhạc...
Điều làm nên khác biệt các sản phẩm sữa của
Hợp tác xã Nông trại xanh Ba Vì không chỉ là việc
có nguồn giống bò tốt, bò được chăm sóc tốt, theo
đúng quy trình, mà quan trọng là sữa được bảo
quản ngay từ khi được vắt ra. Sữa vắt ra khỏi cơ
thể bò được đưa vào bồn trung chuyển và được lọc
sữa, sau đó chuyển vào làm lạnh.
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Với những quy chuẩn đã được thực hiện,
các sản phẩm sữa được sản xuất ra từ đây
gồm: Sữa tươi thanh trùng, sữa chua, sữa
chua nếp cẩm, caramen... Đặc biệt, bánh sữa
nhãn hiệu Trang Viên của Hợp tác xã Nông
trại xanh Ba Vì trong vài năm trở lại đây là
món ăn mà nhiều người tiêu dùng ưa thích.
Sản phẩm của Hợp tác xã Nông trại xanh Ba
Vì đã phục vụ nhu cầu của nhiều người tiêu
dùng trong và ngoài thành phố Hà Nội.
Với sự phát triển bền vững không ngừng,
6 sản phẩm từ sữa của Hợp tác xã Nông trại
xanh Ba Vì đã được Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm
OCOP 4 sao.

CÓ 2 BÍ QUYẾT LÀM NÊN SỰ TƯƠI NGON CỦA SẢN PHẨM SỮA TRANG VIÊN BA VÌ LÀ
1, Bò uống nước được lọc thông qua máy lọc nước chức năng Bio, nhập khẩu Hàn Quốc. Nước được lọc
thông qua máy lọc nước có chức năng Bio tạo ra ion âm trong nước nhằm thải độc khỏi cơ thể bò, tiêu hoá
thức ăn tốt hơn, giảm mùi cho chuồng trại... Khi uống nước này, bò sẽ cho ra hương vị sữa rất thơm, đặc
trưng của vùng núi Ba Vì.
2, Trang trại có hệ thống vắt sữa khép kín, nên khi vắt sữa ra khỏi cơ thể bò chưa đầy 5 phút đã được đưa
vào làm lạnh ngay, đảm bảo độ tươi của sữa.

Sữa chua Trang Viên

Sữa tươi thanh trùng
có đường Trang Viên

Sữa chua nếp cẩm Trang Viên

Bánh sữa Trang Viên

Caramen Trang Viên

Sữa tươi thanh trùng
không đường Trang Viên
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`

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN SỮA BÒ PHÙ ĐỔNG
Địa chỉ: Xóm Gạo, thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Đại diện: Khúc Văn Trọng
Điện thoại: 0912382445

3

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
Năm 2015, trước tình hình đầu ra của bà con chăn nuôi bò sữa xã Phù Đổng huyện
Gia Lâm, thành phố Hà Nội gặp nhiều khó khăn, ông Khúc Văn Trọng, quyết định
thành lập Hợp tác xã Chế biến Sữa bò Phù Đổng (Hợp tác xã Phù Đổng).
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3 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT
1.
2.
3.

MÃ SẢN PHẨM
01-018-08-2019
01-018-09-2019
01-018-10-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Sữa tươi Phù Đổng thanh trùng không đường
Sữa chua Phù Đổng có đường
Sữa tươi Phù Đổng thanh trùng có đường

Để việc sản xuất sữa đạt chất lượng và
đa dạng về sản phẩm, chủng loại năm 2016
Hợp tác xã Phù Đổng đã mạnh dạn đầu tư dây
chuyền sản xuất sữa tươi thanh trùng, sữa chua
ăn lên men tĩnh, sữa chua nếp cẩm. Đến năm
2018, Hợp tác xã Phù Đổng đầu tư thêm dây
chuyền sản xuất sữa chua ăn, sữa chua uống
thanh trùng, sữa chua phô mai để đáp ứng nhu
cầu của thị trường.
Bên cạnh đó để có nguồn nguyên liệu sản
xuất ổn định, Hợp tác xã Phù Đổng đã ký hợp đồng
liên kết và tiêu thụ đầu ra với 46 hộ chăn nuôi với
đàn bò ổn định 120 con cho sản lượng 2.000 lít
sữa tươi/ngày trên địa bàn xã Phù Đổng.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN SỮA BÒ PHÙ ĐỔNG ĐẠT ĐƯỢC
2019_

Ban Tổ chức Hội chợ ẩm thực và Thực phẩm an toàn cấp:

2017_

Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc huyện Gia Lâm tặng:

Chứng nhận “Sữa tươi Phù Đổng” đạt Thực phẩm an toàn
Giấy khen Hợp tác xã Phù Đổng có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

215 SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với sự nỗ lực không ngừng, các sản phẩm của Hợp tác xã Phù Đổng đã được đông đảo người
tiêu dùng tìm mua. Các sản phẩm của Hợp tác xã Phù Đổng hiện đã được phân phối trong các hệ
thống siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái
Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, cửa hàng tiện ích...
Ngoài ra, Hợp tác xã Phù Đổng còn ký kết hợp tác tiêu thụ sữa và các sản phẩm từ sữa
với các trường học trên địa bàn huyện Gia Lâm và quận Long Biên. Năm 2019, Hợp tác xã Phù
Đổng vinh dự có 3 sản phẩm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản
phẩm OCOP 4 sao là sữa tươi Phù Đổng thanh trùng không đường, sữa tươi Phù Đổng thanh
trùng có đường và sữa chua Phù Đổng có đường, đồng thời xây dựng thành công thương hiệu
Sữa Phù Đổng.

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI 216

Sữa tươi Phù Đổng
thanh trùng
có đường

Sữa tươi Phù Đổng
thanh trùng
không đường

Sữa chua Phù Đổng có đường
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HỢP TÁC XÃ HOA, CÂY CẢNH VÀ DỊCH VỤ HỒNG VÂN
Địa chỉ: Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Tứ
Điện thoại: 0989 633 710

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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1 Sản phẩm OCOP 4 sao
Sản phẩm: Trà chùm ngây Hồng Vân (Mã sản phẩm: 01-279-12-2019)
Hợp tác xã Hoa, Cây cảnh và Dịch vụ Hồng Vân (Hợp tác
xã Hồng Vân) được thành lập năm 2014 với 7 thành viên. Hiện
nay Hợp tác xã Hồng Vân đã có 22 thành viên, với tổng quỹ
đất canh tác 25ha. Chuyên sản xuất các loại rau, hoa, cây
cảnh, chăn nuôi và một số dịch vụ khác... Bên cạnh đó Hợp
tác xã Hồng Vân còn trồng và chế biến các sản phẩm trà từ
cây chùm ngây. Hợp tác xã Hồng Vân hiện có 4 hộ thành
viên chuyên trồng cây chùm ngây để cung cấp nguyên liệu
cho Hợp tác xã. Với diện tích trên 7ha, mỗi ngày Hợp tác xã
Hồng Vân chế biến từ 1 - 1,5 tấn nguyên liệu tươi, đảm bảo
cho 18 lao động làm việc thường xuyên với mức lương từ
3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Hợp tác xã Hồng Vân đã xây
dựng được mô hình khép kín, từ việc trồng nguyên liệu đến sản
xuất, chế biến và tìm đầu ra cho sản phẩm từ cây chùm ngây.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ HOA, CÂY CẢNH VÀ DỊCH VỤ HỒNG VÂN ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Chủ tịch UBND xã Hồng Vân tặng:
Giấy khen cho Ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Hợp tác xã Hồng Vân đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua yêu nước
xã Hồng Vân
2018_ Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội tặng:
Giấy khen cho Hợp tác xã Hồng Vân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển du lịch
2019_ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tặng:
Giấy khen cho Hợp tác xã Hồng Vân đã có thành tích trong tổ chức, tham gia Festival Sản phẩm nông nghiệp và Làng nghề
Hà Nội lần thứ nhất
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TRÀ CHÙM NGÂY

Hồng Vân

Cây chùm ngây là cây thân gỗ, dễ trồng, dễ thích
nghi điều kiện tự nhiên, ưa đất bãi phù sa bồi ven
sông. Cây chùm ngây cho thu hoạch lá 3 tháng
mỗi lứa, mỗi năm 3 lứa, trừ 3 tháng mùa đông.
Quy trình sản xuất khá đơn giản, lá chùm ngây
sau khi thu hái được rửa sạch, thái nhỏ bằng
máy. Sau đó sấy khô, nghiền thành bột, đóng
vào túi lọc; 20 gói trà túi lọc đóng thành 1 hộp,
trọng lượng khoảng 200g, giá bán mỗi hộp
60.000 đồng; 24 hộp đóng thành 1 thùng. Trà
chùm ngây Hồng Vân có 2 thành phần chính,
gồm 98% chùm ngây và 2% cỏ ngọt.
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Trà chùm ngây Hồng Vân và các sản phẩm
từ cây chùm ngây của Hợp tác xã Hồng Vân đã
có mặt ở hầu khắp thị trường các tỉnh, thành
phố trên cả nước. Với những kết quả đạt được,
trà chùm ngây Hồng Vân của Hợp tác xã Hồng
Vân đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG VIỆT HIẾU
Địa chỉ: Tổ dân phố Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Đại diện: Ngô Tiến Hiếu
Điện thoại: 0988 555 311

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
Cơ sở Sản xuất Đồ uống
Việt Hiếu (Cơ sở Việt Hiếu) được
thành lập từ năm 2003 chuyên
sản xuất rượu truyền thống
ngâm ủ, lên men tự nhiên... Hiện
Cơ sở Việt Hiếu đã xây dựng
được 3 chi nhánh tại thành phố
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,
thành phố Đà Nẵng.
Trong các loại rượu do Cơ
sở Việt Hiếu sản xuất, rượu Vua
mơ rừng được nhiều người tiêu
dùng ưa chuộng nhất. Rượu
Vua mơ rừng có nguyên vị mơ
quyện vào hương nồng nàn của
gạo nếp cái hoa vàng, rất hợp
với giới trẻ như dân văn phòng,
công chức, sinh viên... thích gu
rượu hoa quả nhẹ độ.
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1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Rượu Vua mơ rừng (Mã sản phẩm: 01-268-08-2019)

Cây mơ ra hoa cuối đông, quả chín vào
cuối xuân. Ở các nước Đông Á, mơ được chế
biến thành rượu mơ, vang mơ rất phổ biến
từ ngàn xưa. Tại Cơ sở Việt Hiếu có sự kế thừa
3 phương pháp ngâm rượu dân gian và phát
triển theo nguyên lý rượu vang, hòa quyện với
bí quyết rượu mơ Nhật Bản đã cho ra những chai
rượu mơ truyền thống hoàn toàn khác biệt, làm
say mê tất cả thực khách.
Rượu Vua mơ rừng thương hiệu Việt Hiếu đã
được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy
chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2019.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG VIỆT HIẾU ĐẠT ĐƯỢC
2016_

Ban Tổ chức Hội chợ Thực phẩm công nghệ Chất lượng hợp chuẩn - Vietnam Bestfood trao tặng:

2015_

Hội Khoa học Công nghệ và Lương thực Thực phẩm Việt Nam trao tặng:

2012_

Cúp vàng thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng (Viet Nam Best Food)

Giải thưởng thực phẩm “Sản phẩm uy tín, chất lượng, an toàn vì sức khỏe người tiêu dùng”
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp:

Chứng nhận thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng
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CƠ SỞ SẢN XUẤT HỘ TRỊNH TIẾN DŨNG
Địa chỉ: Xóm 11, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trịnh Tiến Dũng
Điện thoại: 0976 203 142

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Rượu mơ Hương Tích (Mã sản phẩm: 01-282-04-2019)

Rượu mơ Hương Tích của Cơ
sở Sản xuất Hộ Trịnh Tiến Dũng sử
dụng rượu gạo truyền thống ngâm
với quả mơ tươi tự nhiên trên núi
Hương Tích, thành phố Hà Nội.
Quá trình sản xuất rượu mơ tuân
theo quy trình quản lý an toàn
thực phẩm. Các chất andehyde,
methanol và các tạp chất gây hại
sức khỏe có trong rượu được lọc
bỏ bằng hệ thống máy hiện đại.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT HỘ TRỊNH TIẾN DŨNG ĐẠT ĐƯỢC
2011_ Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trao:
Giải thưởng Thương hiệu vàng Thăng Long - Thương hiệu nổi tiếng - chân chính lần thứ nhất cho Cơ sở Sản xuất
Hộ Trịnh Tiến Dũng
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Rượu mơ

Huong Tích
Rượu mơ Hương Tích là một sản phẩm rất được
người tiêu dùng ưa chuộng bởi mùi vị thơm ngon,
đồng thời rất tốt cho sức khỏe, làm đẹp da. Do vậy,
sản phẩm nhận được sự yêu thích rộng rãi không
chỉ của nam giới mà còn có cả chị em phụ nữ.
Sản phẩm rượu mơ Hương Tích của Cơ sở Sản
xuất Hộ Trịnh Tiến Dũng đã được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm
OCOP 3 sao năm 2019.
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HỘ KINH DOANH THẠO LOAN
Địa chỉ: Thôn Xuân Canh, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Thạo
Điện thoại: 0943 525 525

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Rượu gạo nếp Long Tửu (Mã sản phẩm: 01-017-12-2019)
Hộ Kinh doanh Thạo Loan nổi tiếng với đặc sản rượu
gạo nếp Long Tửu. Vốn là người làng Đông Ngàn, xã
Đông Hội, huyện Đông Anh - nơi có truyền thống nấu
rượu nếp cái hoa vàng từng được tiến Vua nên ông Thạo,
bà Loan luôn quyết tâm lưu giữ và phát triển nghề
truyền thống của làng.
Rượu gạo nếp Long Tửu của Hộ Kinh doanh Thạo
Loan được chưng cất bằng gạo nếp cái hoa vàng - loại
gạo nếp đặc biệt thơm ngon, hòa cùng men thuốc bắc
trấu bí truyền của làng Đông Ngàn. Đặc biệt, để ra sản
phẩm chất lượng, rượu phải ngâm ủ đủ 72 giờ, sau đó xử
lý bằng máy tinh lọc chuyên dụng hiện đại để loại bỏ độc
tố. Vì vậy, rượu sẽ có vị cay, nóng, dịu êm nên được nhiều
người tiêu dùng ưa chuộng.

Rượu gạo nếp Long Tửu của Hộ Kinh
doanh Thạo Loan đã được Ủy ban nhân dân
thành phố cấp giấy chứng nhận sản phẩm
OCOP 3 sao năm 2019.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỘ KINH DOANH THẠO LOAN ĐẠT ĐƯỢC
2019_

Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tặng:

2015_

Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tặng:

Giấy khen cho ông Nguễn Văn Thạo, chủ hộ Hộ Kinh doanh Thạo Loan có thành tích xuất sắc cho sự nghiệp phát triển
kinh tế đầu tư của huyện Đông Anh
Giấy khen Hộ Kinh doanh Thạo Loan có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm
“Rượu gạo nếp Long Tửu” giai đoạn 2011-2015

229 SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN
Địa chỉ: Lô số CN-08-2, cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phan Thế Trường
Điện thoại: 0932 219 888
Email: duoclieutruongxuan2005@gmail.com
Website: https://duoclieutruongxuan.com

2

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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2 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT
1.
2.

MÃ SẢN PHẨM
01-018-17-2019
01-018-18-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Trường xuân Thanh tâm trà
Trường xuân Tĩnh tâm trà

Công ty Cổ phần Dược liệu Trường Xuân (Công ty
Trường Xuân) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và
sản xuất dược liệu, vị thuốc Y học cổ truyền. Có bề dày
truyền thống 15 năm hoạt động, Công ty Trường Xuân
đã góp phần không nhỏ vào công cuộc chăm sóc sức
khỏe cộng đồng.
Với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về Y học cổ truyền,
Công ty Trường Xuân đã nghiên cứu thành công nhiều
sản phẩm từ dược liệu có chất lượng tốt đến với người tiêu
dùng. Sản phẩm trà hoa kết hợp dược liệu được công ty
phát triển và đưa ra thị trường như một minh chứng cho
mong muốn ấy.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Tạp chí Việt Nam hội nhập:
Tôn vinh Thương hiệu tiêu biểu Việt Nam hội nhập: Công ty Cổ phần Dược liệu Trường Xuân là Thương hiệu tiêu biểu trong
tinh thần hội nhập và phát triển với 15 năm hoạt động kinh doanh, sản xuất các sản phẩm dược liệu hàng đầu trong nước
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Trà hoa Trường Xuân được làm 100% từ
nguyên liệu tự nhiên, không sử dụng chất bảo
quản. Sự kết hợp giữa các loài hoa và dược
liệu mang đến cảm giác thư thái, ngọt ngào,
đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ người tiêu
dùng. Sản phẩm được sản xuất và đóng gói
tại nhà máy đạt GMP – WHO, được kiểm tra
chất lượng theo tiêu chuẩn GLP.
Năm 2019, tham gia Chương trình OCOP,
hai sản phẩm của Công ty Trường Xuân là
Trường Xuân Tĩnh tâm trà và Trường Xuân
Thanh tâm trà đã được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản
phẩm OCOP 4 sao.
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CƠ SỞ SẢN XUẤT TINH BỘT NGHỆ KHÔ BÀ BÉ
Địa chỉ: Thôn Dương Xá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phùng Đắc Dũng
Điện thoại: 0393 761 619
Email: thienthantuyetsansan@gmail.com
Website: http://nghebabe.net

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
Cơ sở Sản xuất Tinh bột nghệ khô Bà Bé của ông
Phùng Đắc Kiêu có bề dày truyền thống hơn 30 năm
sản xuất, chế biến nghệ tươi làm dược liệu.
Theo ông Kiêu, từ thời bố mẹ ông đã sản xuất thủ
công 10 tấn nghệ tươi mỗi vụ. Đến năm 1995, gia đình
bắt đầu làm bột nghệ viên thủ công, với tỷ lệ 0,5kg hồ
pha với 10kg bột nghệ. Năm 1997, gia đình ông có sáng
kiến là xay bột nghệ tươi, sau đó lọc bã, viên thành
tinh bột nghệ nguyên chất như ngày nay. Theo đó, cứ
35kg nghệ tươi thu được 1 kg tinh bột nghệ khô, giá
bán 1 triệu đồng/kg.
Sau khi cho ra đời 2 loại sản phẩm tinh bột nghệ,
viên nghệ vàng từ cây nghệ tươi. Từ năm 2005 - 2007,
gia đình đã tích cực xây dựng thương hiệu cho Cơ sở
Sản xuất Tinh bột nghệ khô Bà Bé, đồng thời làm tem, nhãn mác, bao bì, xây dựng thương hiệu và đưa sản
phẩm tinh bột nghệ Bà Bé vào các hiệu thuốc Đông – Tây y, các cơ sở y học cổ truyền, hiệu thuốc trên địa
bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, sau khi thành công ở miền Bắc, gia đình ông Phùng Đắc Kiêu tiếp tục đưa
sản phẩm vào phía Nam, nhất là thành phố Hồ Chí Minh và được khá nhiều hiệu thuốc đón nhận. Chỉ tính
riêng năm 2019, Cơ sở Sản xuất Tinh bột nghệ khô Bà Bé đã cung cấp cho thị trường 3 tấn tinh bột nghệ.
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1 Sản phẩm OCOP 4 sao
Sản phẩm: Tinh bột nghệ vàng Bà Bé (Mã sản phẩm: 01-018-07-2019)

Tinh bột nghệ vàng BÀ BÉ

Nhờ tích cực xây dựng thương hiệu cho Cơ sở Sản xuất Tinh bột nghệ khô Bà Bé, năm 2019 sản phẩm tinh
bột nghệ vàng Bà Bé đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TINH BỘT NGHỆ KHÔ BÀ BÉ ĐẠT ĐƯỢC
2016_

Ban Tổ chức Hội chợ Thực phẩm công nghệ Chất lượng hợp chuẩn - Vietnam Bestfood trao tặng:

2015_

Hội Khoa học Công nghệ và Lương thực Thực phẩm Việt Nam trao tặng:

2012_

Cúp vàng thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng (Viet Nam Best Food)

Giải thưởng thực phẩm “Sản phẩm uy tín, chất lượng, an toàn vì sức khỏe người tiêu dùng”
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp:

Chứng nhận thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng

235 SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CƠ SỞ SẢN XUẤT TINH BỘT NGHỆ TRUNG NĂNG BA VÌ
Địa chỉ: Thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Phương Trung
Điện thoại: 0866 109 586

1

Sản phẩm
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1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Tinh bột nghệ nếp đỏ nguyên chất 100% (Mã sản phẩm: 01-271-09-2019)

Ấp ủ giấc mơ làm giàu từ tinh bột nghệ, ông Nguyễn Phương
Trung - chủ Cơ sở Sản xuất Tinh bột nghệ Trung Năng Ba Vì (Cơ
sở Trung Năng Ba Vì) - đã tìm về Hưng Yên để mua giống nghệ
nếp đỏ về trồng. Từ một vài sào ít ỏi, đến nay diện tích trồng
nghệ nếp đỏ của gia đình ông Trung đã mở rộng lên khoảng 2ha,
tập trung trên địa bàn các xã Chu Minh, Vật Lại, Vân Hòa, Phú
Sơn của huyện Ba Vì.
Hoạt động chế biến nghệ tươi của Cơ sở Trung Năng Ba Vì
được thực hiện theo quy trình khép kín, bảo đảm chất lượng sản
phẩm tốt nhất. Sau khi thu hoạch, nghệ được đem vào bảo quản
tại kho, sau đó cho vào máy rửa rồi nghiền, tiếp tục đưa vào máy
vắt ly tâm, lọc lấy bột, sấy khô mới ra tinh bột nghệ. Theo ông
Trung, tinh bột nghệ nếu phơi nắng sẽ mất nhiều chất có lợi, do
vậy phải đầu tư hệ thống quạt, máy sấy khô, tránh ẩm mốc.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT TINH BỘT NGHỆ TRUNG NĂNG BA VÌ ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Sở Công thương cấp:
Chứng nhận Cơ sở Sản xuất Tinh bột nghệ Trung Năng Ba Vì tham gia chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền
vững ngành chế biến nông sản thành phố Hà Nội năm 2020
2020_ Chủ tịch UBND huyện Ba Vì tặng:
Giấy khen Cơ sở Sản xuất Tinh bột nghệ Trung Năng Ba Vì đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước góp phần
xây dựng và phát triển huyện Ba Vì
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Cơ sở Sản xuất Tinh bột nghệ
TRUNG NĂNG BA VÌ
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TINH BỘT NGHỆ NẾP ĐỎ

Nguyên chất 100%

Để có được 1kg tinh bột nghệ sau quá trình lọc, cần nguồn nguyên liệu khoảng 35kg nghệ tươi. Hàng
năm, trên diện tích 2ha, ông Trung thu hoạch được hơn 30 tấn nghệ tươi, sản xuất ra khoảng 1,2 tấn tinh
bột nghệ. Cơ sở của ông tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động và nhiều lao động thời vụ. Sản phẩm
tinh bột nghệ Trung Năng đã có mặt trên thị trường 4 năm và được người tiêu dùng đánh giá cao. Ông
Trung cho biết: Tinh bột nghệ không những được dùng để làm đẹp mà còn hỗ trợ chữa bệnh dạ dày, tiêu
hóa, phòng ngừa ung thư, thải độc, tăng sức đề kháng cho cơ thể...
Với quy trình sản xuất bảo đảm các tiêu chuẩn, sản phẩm tinh bột nghệ nếp đỏ nguyên chất 100%
của Cơ sở Trung Năng Ba Vì đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm
OCOP 3 sao.
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HỘ KINH DOANH XUÂN CƯỜNG HANDICRAFT
Địa chỉ: M48 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phạm Xuân Cường
Điện thoại: 0979715968 - 0913288739

7

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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7 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MÃ SẢN PHẨM
01-268-01-2019
01-268-02-2019
01-268-03-2019
01-268-04-2019
01-268-05-2019
01-268-06-2019
01-268-07-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Mặt dây đeo cổ sơn mài
Vòng tay sừng sơn mài
Hoa tai sừng tự nhiên
Hoa tai sơn mài
Vòng tay sừng tự nhiên
Mặt dây đeo cổ sừng khảm đồng
Bình cắm hoa sừng bò

Hộ Kinh doanh Xuân
Cường Handicraft (Xuân
Cường Handicraft) là một
trong những doanh nghiệp
Việt Nam đang không ngừng
đổi mới sáng tạo nâng cao
chất lượng sản phẩm. Với
trên 20 năm sản xuất hàng
thủ công mỹ nghệ, năm 2019
Xuân Cường Handicraft là
một trong những cơ sở được
Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội cấp giấy chứng nhận
sản phẩm OCOP 4 sao.
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Vòng tay sừng tự nhiên

Mặt dây đeo cổ sơn mài

Vòng tay sừng sơn mài

Mặt dây đeo cổ sừng khảm đồng

Xuất phát từ một gia đình có 3 đời gắn bó với nghề mỹ nghệ truyền thống, ngay từ hơn 20 năm về
trước, Xuân Cường Handicraft đã có những đối tác nước ngoài tìm đến đặt hàng gia công sản phẩm. Với
nền tảng kinh nghiệm truyền thống lâu đời của gia đình trong nghề gia công hàng thủ công mỹ nghệ, kết
hợp với việc được đào tạo bởi các chuyên gia của Mỹ và Ý, Xuân Cường Handicraft đã sáng tạo nên một
dòng sản phẩm độc đáo của riêng mình. Những sản phẩm mang phong cách Xuân Cường Handicraft đã
được nhiều khách hàng, đối tác trong và ngoài nước tin tưởng, đón nhận. Nhờ đó, mỗi lần Xuân Cường
Handicraft ra mẫu mới là một lần thu hút sự quan tâm của đông đảo đối tác, khách hàng. Mọi tổ chức,
cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này đều mong muốn có những thiết kế đó cho riêng hệ thống của họ để
phân phối tới khách hàng.
Các sản phẩm mỹ nghệ của Xuân Cường Handicraft thực sự là những tác phẩm nghệ thuật. Từ chiếc
vỏ sò được làm sạch tỉ mỉ, từ chiếc sừng trâu bò sau khi đã tẩy rửa, tất cả được đưa vào tạo hình sau đó
phối màu và trang trí. Mọi công đoạn đều được các nghệ nhân đặt trọn tâm huyết và tình cảm. Vì vậy,
sản phẩm mỹ nghệ của Xuân Cường Handicraft giản dị nhưng không mất đi sự hào hoa, tinh tế và lộng
lẫy. Đó là điều đặc biệt làm nên giá trị, dấu ấn riêng của đồ thủ công mỹ nghệ Xuân Cường Handicraft
trên thị trường nội địa và đang dần vươn xa, chinh phục các thị trường khó tính từ Châu Á như Nhật Bản
đến Bắc Âu, Pháp, Croatia và sang đến thị trường Mỹ...
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Hoa tai sừng tự nhiên

Bình cắm hoa sừng bò

Hoa tai sơn mài

Xuân Cường Handicraft liên tục cho ra rất nhiều dòng sản phẩm mang tính
sáng tạo, gắn liền với hơi thở của cuộc sống. Tiêu biểu trong số đó là đồ trang sức,
phụ kiện thời trang, bình cắm hoa bằng sừng và đồ vật trang trí trong nhà làm từ
sừng, gỗ... những sản phẩm này luôn được khách hàng yêu thích lựa chọn.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỘ KINH DOANH XUÂN CƯỜNG HANDICRAFT ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp:
Chứng nhận sản phẩm bộ vòng tay dây đeo đạt giải khuyến khích Cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội
2018_ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp:
Chứng nhận sản phẩm bộ vòng cổ khuyên tai đạt giải khuyến khích Cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội
2015_ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp:
Chứng nhận sản phẩm bộ bút sừng đạt giải khuyến khích Cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội
2013_ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp:
Chứng nhận sản phẩm đèn sừng ống đồng chao lụa đạt giải nhì Cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội
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CÔNG TY TNHH TRANH THÊU PHƯƠNG THẢO
Địa chỉ: Phố Quán Chè, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thúy Đào
Điện thoại: 0942 264 776
Email: thuydao0405@gmail.com

3

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

3 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT
1.
2.
3.

MÃ SẢN PHẨM
01-279-16-2019
01-279-21-2019
01-279-22-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Tranh thêu tay thời trang (áo dài, khăn)
Tranh thêu tay quà tặng (khung bìa cotton)
Tranh thêu tay quà tặng (khung gỗ, kính)

Xã Thắng Lợi, huyện Thường
Tín, thành phố Hà Nội là quê hương
của dòng tranh thêu tay truyền
thống từ lâu đời. Trong đó, gia đình
nghệ nhân Nguyễn Thúy Đào có
3 thế hệ đều làm tranh thêu tay
truyền thống. Không chỉ bảo tồn
những giá trị truyền thống của tranh
thêu tay, nghệ nhân Nguyễn Thúy
Đào, Giám đốc Công ty TNHH Tranh
thêu Phương Thảo (Công ty Phương
Thảo) còn tiếp cận và học thêm nhiều
kỹ năng hội họa, mỹ thuật, nhiếp ảnh
và cả chiến lược kinh doanh để từng
bước phát triển thương hiệu.
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Tranh thêu tay quà tặng
(Khung bìa cotton)

Tranh thêu tay quà tặng
(Khung gỗ, kính )

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY TNHH TRANH THÊU PHƯƠNG THẢO ĐẠT ĐƯỢC
2015_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng:
Bằng khen bà Nguyễn Thúy Đào, hội viên Hội liên hiệp phụ nữ xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín là điển hình tiên tiến trong
phong trào thi đua yêu nước
2012_ Ban Chấp hành Hiệp hội Thêu ren thành phố Hà Nội tặng:
Giấy khen Công ty Phương Thảo đã có thành tích trong công tác xây dựng phát triển ngành thêu ren thành phố Hà Nội
2011_ Ban Chấp hành Hiệp hội Làng nghề Việt Nam:
Chứng nhận bà Nguyễn Thúy Đào, Danh hiệu “Nghệ nhân làng nghề Việt Nam”
2010_ Ban Tổ chức Chương trình “Trí tuệ Thăng Long – Hà Nội” cấp:
Chứng nhận sản phẩm tranh thêu tay Nguyên Đào của bà Nguyễn Thúy Đào đạt giải Sản phẩm tiêu biểu 1000 năm
Thăng Long – Hà Nội
2010_ Uỷ ban Nhân dân huyện Thường Tín tặng:
Giấy khen bà Nguyễn Thúy Đào - Giám đốc Công ty Phương Thảo có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm
2005-2009
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Tranh thêu Phương Thảo có các dòng cơ bản:
Tranh phong cảnh, tranh hoa, tranh chân dung,
tranh tĩnh vật, tranh quà tặng... Với dòng tranh
phong cảnh, tranh thêu Phương Thảo thể hiện theo
lối truyền thống đó là phác họa những di tích, danh
lam thắng cảnh Việt Nam. Các dòng tranh thêu tay
về hoa, tranh thêu tĩnh vật, cuộc sống đời thường,
tranh làm quà tặng đều được khai thác từ những
câu chuyện văn hóa, nét sinh hoạt hàng ngày của
người dân lao động. Qua tranh thêu Phương
Thảo, người xem thấy toát lên một Việt Nam tươi
đẹp, bình dị, ấm áp và thân thương như một lời mời
gọi du khách quốc tế đến thăm.

Tranh thêu tay thời trang
(Áo dài, khăn)

Chỉ bằng đường kim mũi chỉ và sự phối màu điêu luyện, tinh tế
các nghệ nhân Công ty Phương Thảo đã tạo ra những bức tranh thêu
vô cùng đặc sắc, sống động. Mỗi bức tranh đều gửi gắm những thông
điệp, những câu chuyện rất chân thực và thấm đẫm tình người. Đặc
biệt qua đó, truyền thống văn hóa dân tộc được thể hiện, lưu giữ và
bảo tồn phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng thời đại, cũng như tạo ra
những lợi ích kinh tế để tranh thêu tiếp tục duy trì và phát triển. Với
những giá trị mà nghệ nhân Nguyễn Thúy Đào và Công ty Phương Thảo
đã đóng góp cho sự phát triển của làng nghề, năm 2019 Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ THANH VÂN
Địa chỉ: Số 179, đường Vân Hà, thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đỗ Danh Nam
Điện thoại: 0989 149 916

3

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

3 Sản phẩm OCOP 3 sao
STT

MÃ SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

1.
2.
3.

01-017-14-2019
01-017-15-2019
01-017-16-2019

Vũ điệu chim công
Tứ linh hội tụ
Thiếu nữ mùa xuân

Nằm trong cái nôi của làng nghề mộc xã Vân Hà, Hộ Kinh doanh Đào Thị Thanh Vân nổi tiếng với 3 sản
phẩm đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2019
gồm: Thiếu nữ mùa xuân, Vũ điệu chim công, Tứ linh hội tụ.
Tác giả của 3 sản phẩm mang đậm giá trị nghệ thuật trên là nghệ nhân Đỗ Danh Nam. Với hơn 30 năm
làm nghề và đào tạo cho nhiều người dân ở Vân Hà cũng như các tỉnh khác học về nghề làm đồ gỗ mỹ nghệ,
nghệ nhân Đỗ Danh Nam có sự sáng tạo đặc sắc là kết hợp giữa nghề chạm khắc gỗ truyền thống và những
kiến thức được đào tạo kỹ thuật chuyên ngành mỹ thuật điêu khắc cơ bản, hiện đại. Đặc biệt, với đôi bàn
tay khéo léo của mình, các sản phẩm của nghệ nhân Đỗ Danh Nam có kiểu dáng, mẫu mã đẹp, độc đáo,
chất lượng cao, được sản xuất từ nguyên liệu gỗ tự nhiên, thân thiện với môi trường.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ THANH VÂN ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cấp:
Chứng nhận “Thiếu nữ mùa xuân”, “Vũ điệu chim công”, “Tứ linh hội tụ” đạt Top 4 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích
2018_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng:
Bằng khen chủ Hộ Kinh doanh Đào Thị Thanh Vân có thành tích quảng bá và phát triển nghề truyền thống
2014_ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng - Ban Tổ chức Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ III (2009-2014) trao tặng:
Giải Nhì tác phẩm “Mâm tứ linh” tác giả Đỗ Danh Nam, tại triển lãm Mỹ Thuật Ứng Dụng Toàn Quốc lần thứ III
(2009-2014)
2013_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng:
Ông Đỗ Danh Nam, Danh hiệu: Nghệ nhân Hà Nội – Chạm khắc gỗ mỹ nghệ.
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Sản phẩm Vũ điệu chim công thể hiện vẻ đẹp hoàn mỹ nhất
của loài chim này từ cử chỉ, hành động, sắc lông... Chim công tượng
trưng cho sự phú quý, giàu sang, mang lại may mắn cho gia chủ,
tượng trưng cho vẻ đẹp hoàn hảo, sự may mắn, vui tươi, khỏe mạnh,
phát triển, thành công và lan tỏa.

Vũ điệu chim công
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Sản phẩm Thiếu nữ mùa xuân đã thể hiện vẻ đẹp của người con
gái tươi vui, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Sản phẩm được chế tác
từ chất liệu gỗ tự nhiên, là quà tặng lưu niệm có giá trị, trưng bày
trong phòng khách, tôn thêm vẻ đẹp trang trọng, tạo cảm giác như
đang được thưởng thức nghệ thuật múa Ba lê.

Thiếu nữ mùa xuân

Sản phẩm Tứ linh hội tụ là sự hòa quyện của 4 linh vật trời
đất có giá trị tâm linh sâu sắc, là sự tổng hợp của: Trí tuệ, uy lực;
May mắn, hoan hỷ; Bền vững, trường tồn; Cao sang, đài các, an
lạc; Minh chúc, lộc phúc, thịnh vượng. Đĩa tứ linh được chạm
khắc bằng tay, kết hợp kỹ thuật điêu luyện với óc sáng tạo tâm
huyết và trí tưởng tượng phong phú đã thổi hồn vào linh vật trên
chất liệu gỗ tự nhiên. Sản phẩm đã đạt giải nhì Cuộc thi Triển
lãm Mỹ thuật Ứng dụng toàn quốc lần thứ III do Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch tổ chức năm 2014.

Tứ linh hội tụ
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HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN CƯỜNG
Địa chỉ: Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đỗ Văn Cường
Điện thoại: 0975 824 248

3

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
Hộ Kinh doanh
Đỗ Văn Cường được
thành lập năm 2015
chuyên sản xuất và
kinh doanh đồ gỗ mỹ
nghệ. Nghệ nhân Đỗ
Văn Cường đã gắn bó
với nghề điêu khắc
gỗ và tạc tượng của
gia đình được hơn 20
năm nay.
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

3 Sản phẩm OCOP 3 sao
STT

MÃ SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

1.
2.
3.

01-017-17-2019
01-017-18-2019
01-017-19-2019

Điêu khắc quả mít
Cá Kim Long
Tê giác một sừng

Từ nhỏ khi mới biết cầm đục theo ông cha học
nghề, nghệ nhân Đỗ Văn Cường đã bộc lộ là người rất
có “hoa tay” trong các dòng sản phẩm đồ gỗ chạm
khắc, đòi hỏi nghệ thuật cao và sự khéo léo như:
Hoa sen mùa thu, lan hồ điệp, mít cảnh, cá cảnh, tê
giác một sừng, lợn phú quý, đài nến hoa sen... Các
tác phẩm nghệ thuật của nghệ nhân Đỗ Văn Cường
được làm từ nhiều loại gỗ khác nhau như: Gỗ trắc,
gỗ hương, gỗ gụ, gỗ pơ mu... Trước khi làm một sản
phẩm nào, nghệ nhân Đỗ Văn Cường thường phác
họa hình ảnh sản phẩm định làm, dùng cưa xích để
tạo hình thô, sau đó mới thực hiện đục từng chi tiết
để tạo hình rõ nét sản phẩm. Đây được xem là công
đoạn quan trọng quyết định tới độ tinh xảo, sự sắc
nét và đặc biệt là hồn cốt của sản phẩm.
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Hiện Hộ Kinh doanh Đỗ Văn Cường có hàng trăm mẫu
mã sản phẩm, với hàng ngàn tác phẩm lớn nhỏ, phục vụ
khách du lịch và các cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ tại các tỉnh
thành phố trên cả nước như: Bạc Liêu, thành phố Hồ Chí
Minh, thành phố Hà Nội, Nam Định, Bắc Ninh và một số đối
tác nước bạn Trung Quốc. Các sản phẩm của nghệ nhân
Đỗ Văn Cường luôn được đối tác và người yêu nghệ thuật
đón nhận.
Với đam mê, sự nhiệt huyết và tài năng của mình, nghệ
nhân Đỗ Văn Cường đã góp phần bảo tồn và phát triển làng
nghề mộc Vân Hà. Nhiều sản phẩm của nghệ nhân đã đạt
giải thưởng, chứng nhận của các ban ngành, tổ chức uy tín,
tiêu biểu.

Tê giác một sừng

Điêu khắc quả mít
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Cá Kim Long
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN CƯỜNG ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng:
Bằng khen ông Đỗ Văn Cường đã có thành tích tham gia đạt giải thưởng cao của Cuộc thi thủ công Mỹ nghệ Việt Nam: Tác phẩm
Lọ sen đạt giải nhì
2019_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cấp:
Chứng nhận “Quả mít”, “Cá Kim Long”, “Tê giác một sừng” đạt Top 3 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích
2019_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội:
Chứng nhận “Đài nến bằng gỗ hoa sen”, “Lợn phú quý” được bình chọn là Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh
2019_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng:
Ông Đỗ Văn Cường, Danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội - Chạm khắc gỗ mỹ nghệ
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HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI - TỔNG HỢP - DỊCH VỤ LÀNG NGHỀ VÂN HÀ
Địa chỉ: Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Long
Điện thoại: 0986260988

1

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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DANH MỤC
CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP
DANH
MỤC

1 Sản phẩm OCOP 4 sao
Sản phẩm: Long Mã (Tượng gỗ Long Mã)
(Mã sản phẩm: 01-017-20-2019)
Thôn Thiết Úng (còn gọi là làng Đóm, xã Vân Hà,
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) có nghề chạm khắc
gỗ mỹ nghệ và tạc tượng từ thời xa xưa. Tương truyền,
vào thời nhà Nguyễn, những người thợ tài hoa trong thôn
được chọn đưa vào cung để xây dựng lăng tẩm, cung điện
cho vua chúa... Quá trình lao động, sáng tạo, nhiều nghệ
nhân trong thôn được triều đình ban sắc phong.
Hiện nay, làng nghề mộc Vân Hà vẫn được bảo tồn
và ngày càng phát triển, trong đó có sự đóng góp lớn của
Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp Thương mại – Tổng hợp –
Dịch vụ Làng nghề Vân Hà (Hợp tác xã Vân Hà).
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI - TỔNG HỢP - DỊCH VỤ LÀNG NGHỀ VÂN HÀ ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cấp:
Chứng nhận 2 tác phẩm “Khay trà bằng gỗ”, tượng gỗ “Trâu mẫu tử” của Hợp tác xã Vân Hà là Sản phẩm công nghiệp nông
thôn tiêu biểu cấp thành phố
2016_ Bộ trưởng Bộ Công thương tặng:
Bằng khen cho Hợp tác xã Vân Hà đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia triển lãm - Hội chợ
hàng thủ công mỹ nghệ, góp phần vào sự nghiệp và phát triển ngành Công Thương Việt Nam
2015_ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng:
Bằng khen cho Hợp tác xã Vân Hà đã có thành tích xuất sắc tham gia Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 11 - CraftViet
2015_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cấp:
Chứng nhận Tác phẩm “Lợn như ý” của Hợp tác xã Vân Hà là Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố
2013_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng:
Ông Nguyễn Văn Long, Danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội - Ngành nghề Chạm khắc gỗ mỹ nghệ
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Trong các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ đa dạng,
phong phú về mẫu mã, tinh tế và giàu giá trị nghệ
thuật của Hợp tác xã Vân Hà phải kể đến tượng
Long Mã rất được thị trường và nhiều khách hàng
ưa chuộng. Tượng gỗ Long Mã của Hợp tác xã Vân
Hà được đánh giá là tác phẩm nghệ thuật tinh túy,
thể hiện hồn cốt của người nghệ nhân làng nghề.
Năm 2019, sản phẩm này đã được Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản
phẩm OCOP 4 sao.

Hợp tác xã Vân Hà được thành lập năm 2014 chuyên sản xuất kinh doanh và mua bán đồ gỗ
mỹ nghệ. Sản phẩm của Hợp tác xã Vân Hà là những vật dụng thủ công mỹ nghệ thông dụng trong
đời sống nhưng có giá trị kinh tế cao như giường, tủ, bàn, ghế các loại... Điểm nổi bật sản phẩm của
Hợp tác xã Vân Hà làm ra đều là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ, mỹ thuật và chất lượng cao
nên luôn được thị trường, người tiêu dùng ưa chuộng, tìm mua và sử dụng.
Để nâng cao chất lượng các sản phẩm ngày một tốt hơn, tinh tế hơn, Hợp tác xã Vân Hà
đã kết hợp giữa phương pháp thủ công truyền thống với áp dụng khoa học công nghệ, đầu tư
máy móc trang thiết bị hiện đại vào hỗ trợ công việc lao động thủ công. Nhờ đó, chất lượng
sản phẩm và hiệu quả lao động ngày càng tăng. Nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Hợp
tác xã Vân Hà đã phối hợp liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, hộ gia đình đóng trên địa
bàn tạo thành một khối kinh tế gắn kết hỗ trợ nhau cùng phát triển. Ngoài ra, để tiêu thụ sản
phẩm do Hợp tác xã sản xuất, Hợp tác xã Vân Hà kết hợp với các doanh nghiệp thương mại và
các doanh nghiệp xuất khẩu ra thị trường trong nước và quốc tế.
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Long mã (Tượng gỗ Long Mã)
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CÔNG TY TNHH GỐM SỨ QUANG VINH
Địa chỉ: Số 14, xóm 5, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hà Thị Vinh
Điện thoại: 024 3874 0782 - 0913 214 038
Email: minhle@quangvinhceramic.com.vn
Website: www.quangvinhceramic.com.vn

5

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
Là hậu duệ đời thứ 15 trong dòng họ có truyền thống làm nghề gốm sứ ở Bát Tràng (huyện
Gia Lâm, thành phố Hà Nội), ngay từ nhỏ, bà Hà Thị Vinh đã đam mê những nét tinh hoa của
làng gốm quê mình. Niềm đam mê ấy cứ theo năm tháng lớn lên cùng bà để rồi nung nấu trở
thành quyết tâm đưa sản phẩm Bát Tràng ra thế giới. Nghĩ là làm, ngay từ những năm
1989, bà Hà Thị Vinh đã mạnh dạn xây dựng Tổ hợp tác Gốm sứ xuất khẩu Mỹ Hạnh
với mong muốn các sản phẩm gốm sứ của làng nghề Bát Tràng không chỉ mang
đậm giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ mà còn thể hiện hồn cốt và phẩm chất của dân
tộc Việt.
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CỦA CHỦ THỂ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP

4 Sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao
STT
1.
2.
3.
4.

MÃ SẢN PHẨM
01-018-12-2019
01-018-13-2019
01-018-14-2019
01-018-15-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Bộ bát đĩa gốm sứ rồng phượng
Bộ bát đĩa gốm sứ chim én hoa sen
Bộ bát đĩa gốm sứ hoa sen đỏ
Bộ ấm chén gốm sứ chim én hoa sen

1 Sản phẩm OCOP 4 sao
Sản phẩm: Bộ lọ hoa cội nguồn (Mã sản phẩm: 01-018-16-2019)
Đến năm 1994, Công ty TNHH Gốm Sứ Quang Vinh được thành lập thay thế cho Tổ hợp tác. Để mở rộng sản xuất
đáp ứng nhu cầu thị trường, năm 2001, Công ty TNHH Gốm Sứ Quang Vinh đã quyết định đầu tư nhà máy tại phường
Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Từ một Tổ hợp tác chỉ với 6 thành viên ban đầu, đến nay Công ty TNHH Gốm Sứ Quang Vinh đã có 2 nhà máy sản
xuất sản phẩm gốm sứ với trên 300 lao động. Riêng Cơ sở sản xuất tại Đông Triều đã được mở rộng trên diện tích
30.000m2. Hiện tại, công ty mẹ tại Bát Tràng đang đầu tư xây dựng Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt trên mảnh
đất 3.300m2, là một quần thể kiến trúc hình tròn cách điệu giống như cái lò bầu truyền thống, trong đó ngoài một
bảo tàng sống động của các làng nghề Việt mà tập trung chính vào gốm sứ, còn có một khu trải nghiệm nghề gốm,
một trại sáng tác, một khu ươm tạo ngành gốm và khu trưng bày tác phẩm nghệ thuật gốm độc bản bởi các nghệ
nhân, nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn quốc thực hiện, ngoài ra còn có trên 50 gian hàng giới thiệu tinh hoa gốm và các
sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc.
Tính đến nay, Công ty TNHH Gốm Sứ Quang Vinh tại xã Bát Tràng đã có hơn 30 năm hoạt động sản xuất, kinh
doanh trong lĩnh vực gốm sứ. Điều khác biệt làm nên thành công của Công ty TNHH Gốm Sứ Quang Vinh là 90% thị
trường xuất khẩu ra nước ngoài, sản phẩm của gốm Quang Vinh đang được bán tại 20 thị trường trên thế giới ở các
khu vực khó tính như: Châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản và các nước khác.
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Bộ bát đĩa gốm sứ
rồng phượng

Bộ bát đĩa gốm sứ
hoa sen đỏ

Bộ ấm chén gốm sứ
chim én hoa sen

Bộ lọ hoa cội nguồn
Để tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm chinh phục
thị trường, năm 2019, Công ty TNHH Gốm Sứ Quang
Vinh đã có 5 sản phẩm được Ủy ban nhân dân thành
phố đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Trong đó, có
4 sản phẩm tiềm năng 5 sao, gồm: Bộ bát đĩa gốm sứ
hoa sen đỏ, bộ ấm chén gốm sứ chim én hoa sen, bộ bát
đĩa gốm sứ rồng phượng, bộ bát đĩa gốm sứ chim én hoa
sen; có 1 sản phẩm 4 sao là bộ lọ hoa cội nguồn.
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Bộ bát đĩa gốm sứ
chim én hoa sen

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY TNHH GỐM SỨ QUANG VINH ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Bộ trưởng Bộ Công thương tặng:
Bằng khen Công ty TNHH Gốm Sứ Quang Vinh đã có thành tích xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam giai đoạn 2009-2019
2019_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khen tặng:
Bằng khen Công ty TNHH Gốm Sứ Quang Vinh đã có thành tích trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh năm 2018
2018_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng:
Bằng khen Công ty TNHH Gốm Sứ Quang Vinh đã có thành tích trong 10 năm vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
2014_ Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cấp:
Chứng nhận sản phẩm Lọ hoa vân đá của Công ty TNHH Gốm Sứ Quang Vinh đạt danh hiệu Top 4 hàng Việt Nam được người tiêu
dùng yêu thích
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HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH GỐM SỨ TÂN THỊNH
Địa chỉ: Số nhà 151, ngõ gốm, thôn 5, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trần Đức Tân
Điện thoại: 0913 375 365

1

Sản phẩm
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1 Sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao
Sản phẩm: Bộ sản phẩm gốm men suối ngọc (Mã sản phẩm: 01-018-11-2019)
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Bát Tràng nổi danh nghề
làm gồm, nghệ nhân Đức Tân - Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất
Kinh doanh Gốm sứ Tân Thịnh không ngừng học hỏi để lưu
giữ những nét tinh hoa, văn hoá truyền thống của gốm sứ
Bát Tràng. Bộ sản phẩm gốm men suối ngọc của nghệ nhân
Đức Tân đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh
giá sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao năm 2019.
Bát Tràng được xem như tinh hoa của nghệ thuật gốm
sứ Việt Nam, được gìn giữ như báu vật lưu truyền mãi mãi.
Qua bàn tay của các nghệ nhân nó đã trở thành những tác
phẩm có giá trị nghệ thuật thẩm mỹ đặc sắc, mỗi tác phẩm
đều thể hiện được hồn cốt văn hóa tinh tú và đặc sắc trong
tâm hồn người Việt.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH GỐM SỨ TÂN THỊNH ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp:
Chứng nhận nghệ nhân Trần Đức Tân tham gia Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020
2013_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng:
Ông Trần Đức Tân, Danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội - Ngành nghề Gốm sứ
2011_ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp:
Chứng nhận Bộ bình hoa gốm bầu song cao cổ được bình chọn là Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố Hà Nội
2008_ Sở Công thương tỉnh Ninh Bình tặng:
Giấy khen nghệ nhân Trần Đức Tân thợ giỏi Hiệp hội Gốm sứ Bát Tràng có nhiều thành tích tham gia tôn vinh sản phẩm tại Hội chợ
Thương mại Du lịch Quốc tế Ninh Bình
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BỘ SẢN PHẨM GỐM MEN SUỐI NGỌC
Để tạo ra tác phẩm có sự khác biệt Hợp tác xã Tân Thịnh
đã chế tác thành công từ những nguyên liệu trong nước, các
loại quặng kim loại trong lòng đất hàng triệu năm, kỹ thuật
pha chế trang trí công phu khi được nung ở nhiệt độ 12500C,
tạo ra các màu men có hiệu ứng hỏa biến sống động như
ngọc trên tác phẩm. Tác phẩm trang trí có mỹ ý từ trong
tâm, biểu tượng cho bầu trời, biển khơi, mang lại ý nghĩa
của âm dương ngũ hành.
Chính từ ý nghĩa đó, tác phẩm “Bộ sản phẩm gốm men
suối ngọc”của nghệ nhân Trần Đức Tân cho người thưởng
ngoạn cảm nhận về sự kết nối giữa quá khứ và tương lai,
giữa truyền thống và hiện đại. Nó không chỉ mang lại giá
trị vật chất cho cuộc sống mà còn mang lại giá trị tinh
thần vô giá, hướng đến cái chân, thiện, mỹ đem đến sự
bình an, hạnh phúc và thành đạt.
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GỐM SỨ
TÂN THỊNH
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CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ HOA SƠN
Địa chỉ: Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Trung
Điện thoại: 0912 388 914
Email: congtyhoason@gmail.com

9

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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9 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT MÃ SẢN PHẨM
1.
2.
3.
4.
5.

01-277-08-2019
01-277-15-2019
01-277-16-2019
01-277-17-2019
01-277-18-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Lọ hoa đan mây
Hộp mây tết hoa
Ủ nước đan họa tiết
Túi mây đan họa tiết
Bộ lót ly (chất liệu mây tre)

STT MÃ SẢN PHẨM
6.
7.
8.
9.

01-277-19-2019
01-277-20-2019
01-277-21-2019
01-277-22-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Khay chữ nhật kết hợp sơn mài
Lệch mây tròn
Lồng bàn đan mây
Giỏ đựng bình rượu

Làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km, là
nơi có nghề mây tre đan nổi tiếng với bề dày lịch sử gần 400 năm. Xuất phát từ nhu cầu cuộc
sống, người dân Phú Vinh đã sáng tạo, tận dụng những nguyên liệu sẵn có như mây, tre để sản
xuất những sản phẩm thông dụng với mục đích sử dụng trong gia đình. Tiếp nối truyền thống
của làng, năm 2005 Công ty TNHH Mỹ Nghệ Hoa Sơn (Công ty Hoa Sơn) đã được thành lập để
giới thiệu, quảng bá sản phẩm mây tre đan mang hồn cốt dân tộc ra thị trường quốc tế.
Với đôi bàn tay khéo léo, các nghệ nhân của Công ty Hoa Sơn đã sáng tạo ra hàng trăm
mẫu mã sản phẩm khác nhau từ những đĩa, khay, lọ hoa... cho đến những bức tranh đan bằng
mây, bàn ghế, giường, tủ, khung ảnh... xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra, đây
cũng là một điểm du lịch làng nghề mà dòng du khách quốc tế đến ngày một đông.
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Ủ nước đan họa tiết

Bột lót ly chất liệu mây tre

Lồng bàn đan mây
Giỏ đựng bình rượu

Khay chữ nhật kết hợp sơn mài
Hộp mây tết hoa

Lệch mây tròn

Lọ hoa
đan mây
Túi mây
đan họa tiết
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Để tạo ra những sản phẩm được khách
hàng trong nước và quốc tế ưa chuộng, sản
xuất mây tre đan vô cùng cầu kỳ, bao gồm
nhiều công đoạn từ chọn nguyên liệu, tuốt,
phơi, chẻ nan, sấy... Sau đó, nguyên liệu sẽ
được luộc trong nước sôi hoặc sấy khói rơm
để có màu đẹp tự nhiên, cuối cùng mới đến
tay người thợ đan thành sản phẩm.
Năm 2019 Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoa
Sơn, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP
4 sao cho các sản phẩm mây tre đan gồm:
Hộp mây tết hoa, ủ nước đan họa tiết, túi
mây đan họa tiết, bộ lót ly (chất liệu mây
tre), khay chữ nhật kết hợp với sơn mài, lệch
mây tròn, lọ hoa đan mây, lồng bàn đan
mây, giỏ đựng bình rượu.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ HOA SƠN ĐẠT ĐƯỢC
2016_

Chủ tịch nước CHXHCH Việt Nam tặng:

2016_

Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tặng:

2015_

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng:

Ông Nguyễn Văn Trung, Danh hiệu nghệ nhân ưu tú, có nhiều cống hiến trong gìn giữ và phát triển ngành nghề thủ công
truyền thống
Bằng khen Công ty Hoa Sơn đã có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Bằng khen Công ty Hoa Sơn là điển hình trong Phong trào thi đua yêu nước ngành Công thương
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CÔNG TY TNHH MÂY TRE ĐAN VIỆT QUANG
Địa chỉ: Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Tĩnh
Điện thoại: 0987 491 646
Email: nguyenphuongquang1984@gmail.com
Website: http://maytrephuvinh.com/

7

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
Đến làng nghề mây
tre đan Phú Vinh, xã Phú
Nghĩa, huyện Chương Mỹ,
thành phố Hà Nội hỏi
thăm Nghệ nhân ưu tú
Nguyễn Văn Tĩnh ai cũng
biết, bởi ông chính là tác
giả của những tác phẩm
tranh chân dung, tranh
phong cảnh, hoành phi
câu đối bằng mây tre
đan vô cùng độc đáo và
mới lạ, khiến người xem
không khỏi trầm trồ và
thán phục.
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7 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MÃ SẢN PHẨM
01-277-07-2019
01-277-09-2019
01-277-10-2019
01-277-11-2019
01-277-12-2019
01-277-13-2019
01-277-14-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Bộ đèn đan vảy rồng
Bát bộ ba
Làn đan mắt cáo
Khay chữ nhật
Hộp đựng giấy
Bộ hộp đựng bút
Khay để hoa quả

Là Giám đốc của Công ty TNHH Mây tre đan Việt Quang (Công ty Việt Quang)- một trong những đơn
vị sản xuất các hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu mây, tre có tiếng ở thủ đô Hà Nội, ông Nguyễn Văn
Tĩnh - con trai của cố nghệ nhân Nguyễn Văn Khiếu, người đầu tiên đã đan thành công ảnh chân dung
Bác Hồ bằng chất liệu dây mây truyền thống, theo học nghề từ năm 10 tuổi. Đến năm 17 tuổi ông đã nắm
bắt được kỹ thuật, các lối đan, hiểu được quy trình đan, biết pha chế nguyên liệu để hoàn thiện từng loại
sản phẩm...
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY TNHH MÂY TRE ĐAN VIỆT QUANG ĐẠT ĐƯỢC
2009_ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng:
Giải nhì tác phẩm “Đèn treo đan thưa”, Hội thi sản phẩm thủ công Mỹ nghệ Việt Nam lần thứ VI
2019_ Cục Mỹ thuật - Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch trao tặng:
Giải nhất tác phẩm “Bộ đèn đan vảy rồng”, Hội thi triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc
2006_ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI - Bộ Thương mại - trao tặng:
Giải nhất tác phẩm “Đèn treo mây”, Giải thưởng sáng tạo kiểu dáng sản phẩm “Golden - V”
2014_ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao tặng:
Giải nhì tác phẩm “Gia đình ốc”, Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ III (2009-2014)
2011_ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao tặng:
Giải nhì tác phẩm “Đèn tre 2 lớp”, Triển lãm chuyên đề thiết kế mẫu và sản phẩm mây, tre
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Khay chữ nhật

Bát bộ ba

Hộp đựng giấy

Bộ đèn đan vảy rồng

Làn đan mắt cáo

Khay để hoa quả

Càng ngày, tay nghề của ông Nguyễn Văn Tĩnh càng điêu luyện. Năm 1986, ông đã có giải thưởng đầu tiên
là Huy chương vàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ do Liên hiệp Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp trung ương trao
tặng. Đến năm 2009, ông Nguyễn Văn Tĩnh được UBND thành phố Hà Nội phong tặng Danh hiệu nghệ nhân
và đến năm 2013 thì được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Hai con trai của ông là anh
Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1982) và Nguyễn Phương Quang (sinh năm 1984) đều được tặng Danh hiệu nghệ
nhân. Trong đó, Nguyễn Phương Quang được phong tặng Danh hiệu nghệ nhân năm 2012 khi mới 28 tuổi, là
nghệ nhân trẻ tuổi nhất ở làng nghề mây tre đan Phú Vinh. Năm 2016, Nguyễn Phương Quang vinh dự được
Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu nghệ nhân ưu tú.
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Bộ hộp đựng bút
Mây, tre, giang đan không
đơn thuần là một nghề kiếm
sống mà còn chứa đựng niềm
đam mê. Các thành viên trong
gia đình nghệ nhân ưu tú
Nguyễn Văn Tĩnh chưa bao giờ
thỏa mãn với những sản phẩm
đã làm ra mà luôn nghiền
ngẫm, tìm tòi, tạo tác những
mẫu mới... Từ những sợi mây
óng mượt qua đôi tay khéo léo
và khiếu thẩm mỹ tinh tế, ông
Nguyễn Văn Tĩnh và các con
đã tạo nên nhiều tác phẩm độc
đáo. Các sản phẩm mây tre
đan của Công ty Việt Quang đã
vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao, đó là: Bộ đèn
đan vảy rồng, bát bộ ba, làn đan mắt cáo, khay chữ nhật, hộp đựng giấy, bộ hộp đựng bút, khay để hoa quả.
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CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN HUY
Địa chỉ: Thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Đại diện: Đỗ Hùng Chiêu
Điện thoại: 024 3376 8475 - 0904 585 159
Email: info@anhuylacquer-art.com
Website: anhuylacquer-art.com

2

Sản phẩm

Đạt sao OCOP
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2 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT
1.
2.

MÃ SẢN PHẨM
01-279-19-2019
01-279-20-2019

Hộp sơn mài gắn trai

DANH MỤC SẢN PHẨM
Hộp sơn mài gắn sừng
Hộp sơn mài gắn trai

Hộp sơn mài gắn sừng

Tương truyền, nghề làm sơn mài làng Hạ Thái (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) đã
có từ thế kỉ XVII với việc chính là sơn đồ nét. Trải qua mấy trăm năm, làng nghề vẫn được bảo tồn và ngày
càng phát triển để nay trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Một trong những gia
đình có nhiều đời theo nghề sơn mài là gia đình nghệ nhân Đỗ Hùng Chiêu, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản
xuất và Dịch vụ Thương mại An Huy (Công ty An Huy), Chủ tịch Hội Sơn mài Hạ Thái.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN HUY ĐẠT ĐƯỢC
2015_

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cấp:

2013_

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp:

Chứng nhận Hộp sơn mài gắn sừng của Công ty An Huy là Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cấp thành phố
Chứng nhận sản phẩm sơn mài: Đôi lọ đắp nổi hoa đào, tác giả giải nhì Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ
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AN HUY LACQUER
Gần 40 năm theo nghề sơn mài, nghệ nhân Đỗ Hùng Chiêu luôn tìm tòi, nghiên cứu và quảng bá nghề
làm sơn mài đến với đông đảo người yêu mến nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Bắt đầu từ năm 1996, nghệ
nhân Đỗ Hùng Chiêu đã đầu tư xưởng sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tranh sơn mài với tên gọi
An Huy. Năm 2002, An Huy đã phát triển thêm nhiều mặt hàng như: Khay, hộp, bát, đĩa, bình hoa, các loại
bàn ghế. Thời điểm này, sản phẩm của An Huy đã lưu hành trong cả nước. Năm 2011, đơn vị đã thành lập
Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Thương mại An Huy và từng bước xuất khẩu ổn định như ngày nay.
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Trước đây tranh sơn mài chủ yếu được vẽ bằng chất liệu gỗ dán Cầu Đuống để phục vụ khách hàng
trong nước. Những năm trở lại đây, nghề sơn mài đã phong phú, đa dạng hơn, ngoài gỗ dán trong nước,
gỗ MDF (cả trong nước và nhập khẩu), Công ty An Huy còn nhập gỗ dán Đài Loan. Sản phẩm sơn mài cũng
mở rộng trên nhiều chất liệu: Tre, giấy ép, gốm sứ, vỏ trứng, vỏ trai, sừng trâu, bạc, vàng... Để có một sản
phẩm sơn mài hoàn hảo, không hề đơn giản, vì sản phẩm phải trải qua 9 lượt sơn và mài. Sản phẩm sau khi
sơn xong một lớp sẽ được đem mài, cứ lần lượt như vậy đến khi nào sản phẩm bóng loáng như gương mới
đạt yêu cầu. Nguyên liệu để chế tạo là sơn tự nhiên, sơn hạt điều, đất phù sa sông Hồng, bột đá, mùn cưa.

Với sự tài hoa của
các nghệ nhân gia đình
ông Đỗ Hùng Chiêu, các
sản phẩm của Công ty An
Huy được nhiều khách
hàng trong nước và quốc
tế yêu thích. Đặc biệt,
năm 2019, Công ty An Huy
đã được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội cấp giấy
chứng nhận sản phẩm
OCOP 4 sao cho 2 sản
phẩm: Hộp sơn mài gắn trai
và hộp sơn mài gắn sừng.
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HỢP TÁC XÃ VỤN ART
Địa chỉ: Tầng 2, Trung tâm Kinh doanh Lụa Vạn Phúc, số 16 phố Lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Việt Cường
Điện thoại: 0912 573 876
Email: htx_vunart@gmail.com
Website: https://tranhghepvai.vn

4

Sản phẩm

Hợp tác xã Vụn Art
là một mô hình kinh tế
tập thể, tạo tác động
được ra đời với mục
tiêu bảo tồn, giữ gìn
và phát triển văn hóa
truyền thống, tạo việc
làm cho người khuyết
tật và tận dụng các
nguyên liệu thừa trong
quá trình sản xuất để
bảo vệ môi trường.
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4 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT MÃ SẢN PHẨM
DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MÃ SẢN PHẨM DANH MỤC SẢN PHẨM
1. 01-268-09-2019 Áo phông ghép lụa Vạn Phúc 3. 01-268-11-2019 Kit ghép tranh
2. 01-268-10-2019 Túi vải thô ghép lụa Vạn Phúc 4. 01-268-12-2019 Tranh ghép vải
Cơ duyên để anh Lê Việt Cường
đến với nghề tranh ghép vải cũng
rất thú vị. Năm 2017, anh gặp họa sĩ
Nguyễn Văn Trường - Phó bí thư quận
uỷ Hà Đông. Anh gợi ý đào tạo nghề
tranh ghép vải cho người khuyết tật
và đích thân anh truyền kiến thức
làm tranh ghép vải cho những người
khuyết tật. Sau hơn một năm được
chỉ bảo tận tình, các học viên đã học
được nghề ghép tranh và Hợp tác xã
Vụn ART đã được ra đời năm 2018,
trụ sở nằm trong làng nghề Vạn Phúc,
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỢP TÁC XÃ VỤN ART ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội cấp:
Chứng nhận sản phẩm túi lụa ghép vải của Hợp tác xã Vụn Art đạt danh hiệu Top 3 hàng Việt Nam được người tiêu dùng
yêu thích năm 2020
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Với những hoạt động chuyển thể tranh dân gian của Việt Nam và thế
giới vào các sản phẩm như tranh ghép vải, áo phông, túi xách, ví, bộ kit
ghép tranh, Hợp tác xã Vụn Art tận dụng những lụa vụn của làng lụa nổi
tiếng Vạn Phúc để trang trí sản phẩm, tạo việc làm cho nhiều người khuyết
tật và hạn chế rác thải từ việc xả vải vụn ra môi trường. Thêm vào đó, Hợp
tác xã Vụn Art còn đào tạo nghề cho những người khuyết tật mới để họ làm
việc, sống bằng chính sức lao động của mình và tự tin hơn trong cuộc sống.
Ở Hợp tác xã Vụn Art, từ những họa sỹ thiết kế hay thợ thủ công, họ đều
là những người khuyết tật đang hằng ngày lao động hăng say, nỗ lực để
khẳng định vị thế của mình. Với phương châm “Tàn nhưng không phế”, với
mong muốn sản phẩm của mình phải “sống được” chứ không muốn mọi
người có quan điểm “Phải ủng hộ”, “Phải giúp đỡ”. Giá trị của Hợp tác xã
Vụn Art đã được chứng minh khi UNESCO Việt Nam và Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội đánh giá là mô hình sáng tạo bền vững năm 2019.
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Trong năm 2019, Hợp tác xã Vụn Art đã
có 4 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận
sản phẩm OCOP 4 sao: Tranh ghép vải, túi
vải thô ghép lụa Vạn Phúc, áo phông ghép
lụa Vạn Phúc, Kit ghép tranh. Đối tác của Hợp
tác xã Vụn Art: Là các tổ chức, doanh nghiệp
trong và ngoài nước như: Đại sứ quán Mỹ, Tập
đoàn Viettel, Tổng công ty Lọc Hóa Dầu Bình
Sơn, Công ty Panasonic, Công ty Đất Xanh miền
Trung, Công ty Cafe Trung Nguyên, Tổng công
ty bảo hiểm Bảo Việt...
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CÔNG TY TNHH DÂU TẰM TƠ MỸ ĐỨC
Địa chỉ: Đội 13, thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phan Thị Thuận
Điện thoại: 0962 004 939
Email: dothihoa.159@gmail.com
Website: http://www.chantotam.vn/

2

Sản phẩm
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2 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT
1.
2.

MÃ SẢN PHẨM
01-282-06-2019
01-282-07-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Gối bông tơ tằm tự dệt
Chăn bông tơ tằm tự dệt

Sinh ra tại vùng đất Phùng Xá của huyện Mỹ Đức nổi
danh với nghề trồng dâu, nuôi tằm, se tơ, dệt vải... từ khi 6
tuổi, nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận đã được bố mẹ dạy
cách chăn tằm, ươm tơ, các kỹ thuật của nghề dệt vải.
Với niềm đam mê nghề dệt, dù đã bước vào độ tuổi
60, năm 2010, nghệ nhân Phan Thị Thuận vẫn quyết định
thành lập Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức. Niềm đam
mê với nghề dệt thôi thúc bà tìm tòi, sáng tạo và trở thành
người đầu tiên “bắt” tằm tự dệt thành tấm chăn tơ tinh xảo
và vô cùng bền chắc, bán ra thị trường với giá mỗi chiếc
10 triệu, trọng lượng 2kg.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY TNHH DÂU TẰM TƠ MỸ ĐỨC ĐẠT ĐƯỢC
2016_ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng:
Danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho bà Phan Thị Thuận, đã có nhiều cống hiến trong gìn giữ và phát triển ngành nghề thủ công
truyền thống
2018_ Liên hiệp Doanh nhân Việt Nam trao:
Chứng thư thẩm định Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức đạt Top 50 Thương hiệu Nhãn hiệu nổi tiếng
2018_ Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam:
Chứng nhận Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức đạt Danh hiệu Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam
2015_ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tặng:
Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam, sản phẩm Mền bông tơ tằm tự dệt của Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức
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Cả đời gắn bó với nghề dệt, nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận luôn tâm niệm, muốn giữ nghề,
phải nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra cái mới để sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị
trường. Hiện Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức do nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận làm Giám đốc
vừa dệt lụa tơ tằm, vừa dệt lụa tơ sen, sản phẩm lụa tơ sen có chất lượng cao, được thị trường đón
nhận. Nhờ sự năng động, sáng tạo của nghệ nhân Phan Thị Thuận và những đóng góp của cán bộ
nhân viên đã tạo điều kiện cho sự phát triển công ty ngày càng bền vững.

Chăn bông tơ tằm tự dệt
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Với những nỗ lực và sáng tạo trong ngành
dệt lụa tơ tằm, tơ sen, nghệ nhân ưu tú Phan
Thị Thuận đã được nhận Bằng khen của Trung
ương Hội Nông dân Việt Nam, Giải Nhất Giải
pháp sáng tạo chăn mền lấy tơ tằm do con
tằm tự dệt 2015, Sản phẩm tiêu biểu 1.000
năm Thăng Long, Giải thưởng Top 100 Bảng
vàng Thăng Long thương hiệu nổi tiếng chân
chính lần thứ 2, được Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm
OCOP 4 sao cho 2 sản phẩm gối bông tơ tằm tự
dệt và chăn bông tơ tằm tự dệt.

Silk4World
Gối bông tơ tằm tự dệt
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HỘ KINH DOANH NGUYỄN LƯƠNG ĐỨC
Địa chỉ: Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Lương Đức
Điện thoại: 0913 372 745

2

Sản phẩm
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2 Sản phẩm OCOP 4 sao
STT

MÃ SẢN PHẨM

1.
2.

01-280-02-2019
01-280-12-2019

DANH MỤC SẢN PHẨM
Giầy đá bóng
Giầy công sở

Làng nghề giày da xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành
phố Hà Nội có lịch sử hàng trăm năm với những mẫu giày cao
cấp. Ông Tổ của làng nghề là cụ Nguyễn Mạc - chủ một xưởng
hài ở Hải Phòng thời Pháp thuộc, sau đó chuyển sang làm giày
rồi truyền nghề cho con cháu là người xã Phú Yên ngày nay.
Khoảng những năm 70 của thế kỷ trước, xã Phú Yên xây
dựng hợp tác xã giày da, chuyên nhận làm hàng cho Tổng
Công ty Giày da xuất khẩu. Đến những năm 90 của thế kỷ
trước, làng nghề giày da xã Phú Yên càng phát triển mạnh khi
các đơn hàng đổ về nhiều, người dân đã mua sắm máy móc hỗ
trợ các công đoạn sản xuất.

THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA HỘ KINH DOANH NGUYỄN LƯƠNG ĐỨC ĐẠT ĐƯỢC
2017_ Bộ trưởng Bộ Công thương tặng:
Bằng khen ông Nguyễn Lương Đức, chủ tịch Hội Da giày xã Phú Yên - Hiệp hội Da giày túi xách Việt Nam đã có thành tích
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm
2017_ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cấp:
Chứng nhận Bảng vàng lưu danh Doanh nhân Văn hóa thời đại Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Lương Đức
2014_ Ban Tổ chức Chương trình thương hiệu truyền thống, gia truyền làng nghề Việt tặng:
Cúp Bàn tay vàng Ông Nguyễn Lương Đức chủ Hộ Kinh doanh Nguyễn Lương Đức
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Hộ Kinh doanh Nguyễn
Lương Đức là một trong
những cở sở sản xuất giày
uy tín và chất lượng nhất
tại xã Phú Yên. Cơ sở đã
mạnh dạn đầu tư máy móc,
cải tiến quy trình sản xuất,
chuyên nghiệp hóa các công
đoạn theo chuỗi gia công.
Không chỉ vậy, Hộ Kinh
doanh Nguyễn Lương Đức
và các hộ sản xuất giày xã
Phú Yên còn được tập huấn
nâng cao tay nghề, được hỗ
trợ chuyển giao công nghệ
làm giày kiểu mới từ các
chuyên gia quốc tế.

Mỗi năm xưởng giày của Hộ Kinh doanh Nguyễn Lương Đức sản
xuất khoảng 20.000 đôi giày các loại với mẫu mã và chất lượng
không thua kém các thương hiệu khác trên thị trường, cung cấp cho
nhiều cửa hàng giày lớn ở Hà Nội và xuất khẩu ra nước ngoài.

Giày đá bóng
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Năm 2019, giầy bóng đá và giày công sở thương hiệu Nguyễn
Lương Đức được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng
nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Giày công sở
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CƠ SỞ LỤA TƠ TẰM TRIỆU VĂN MÃO
Địa chỉ: Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0912 456 139

3
2

Sản phẩm
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3 Sản phẩm OCOP 3 sao
STT
1.
2.
3.

MÃ SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

01-268-19-2019 Lụa trơn lu 10 Vạn Phúc (100% tơ tằm)
01-268-20-2019 Vải lụa Satin hoa Vạn Phúc (100% tơ tằm)
01-268-21-2019 Lụa Vân Vạn Phúc (100% tơ tằm)

The La, lĩnh Bưởi, chồi Phùng
Lụa Vân Vạn Phúc, nhiễu vùng Mỗ Bôn
Hà Đông có tới bảy làng La, ba làng Mỗ đều dệt lụa. Tuy nhiên,
nổi tiếng nhất là lụa của làng Vạn Phúc. Ngôi làng đã có nghìn năm
lịch sử với bao thăng trầm của một làng nghề cổ. Những nghệ nhân
làng Vạn Phúc đã bảo tồn và phát huy những giá trị đặc sắc của nghề
dệt lụa tơ tằm. Một trong số đó là nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm - Chủ
Cơ sở Lụa tơ tằm Triệu Văn Mão.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CƠ SỞ LỤA TƠ TẰM TRIỆU VĂN MÃO ĐẠT ĐƯỢC
2019_ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng:

Bằng khen cho bà Nguyễn Thị Tâm đã có thành tích trong bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống, góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn

2015_ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng:

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm là công dân ưu tú thủ đô năm 2015

2015_ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

Phong tặng bà Nguyễn Thị Tâm - chủ Cơ sở Lụa tơ tằm Triệu Văn Mão - Danh hiệu nghệ nhân Hà Nội

2013_ Bộ trưởng Bộ Công thương cấp:

Chứng nhận Lụa tơ tằm của Cơ sở Lụa tơ tằm Triệu Văn Mão đạt Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

2012_ Hiệp hội Làng nghề Việt Nam - Ban tổ chức Chương trình Thương hiệu nghề truyền thống - Báu vật gia truyền Việt Nam:

Phong tặng danh hiệu cho Cơ sở Lụa tơ tằm Triệu Văn Mão đạt “Thương hiệu nghề truyền thống Việt Nam 2012”
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Xưởng dệt mang tên nghệ nhân Triệu Văn Mão - bố
chồng tài hoa của nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm. Cụ Mão chính
là một trong số ít nghệ nhân trong làng Vạn Phúc biết dệt lụa
Vân - thứ lụa cổ đã thất truyền từ lâu. Tiếp nối truyền thống
gia đình, nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm đã được cụ Mão truyền
nghề lại. Hơn 40 năm làm nghề, nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm
vẫn tham gia vào từng công đoạn dệt lụa, bởi đó là ý thức, sự
cầu toàn trong từng công đoạn. Chính vì thế, lụa Triệu Văn
Mão giữ được chất lượng của lụa Vạn Phúc truyền thống: Ấm
áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè...

Lụa vân Vạn Phúc
(100% lụa tơ tằm)
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Với những đóng góp của mình, nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng
danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2015. Đồng thời, nhiều sản phẩm lụa của Cơ sở Lụa tơ tằm Triệu Văn Mão
đạt giải thưởng và chứng nhận trong và ngoài nước như: Sản phẩm lụa vân nghìn năm Thăng Long - Hà Nội được
thành phố Hà Nội lựa chọn làm quà tặng cho các đoàn khách quốc tế đến tham dự đại lễ. Sản phẩm lụa Vân đã
được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chứng nhận là Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (2011); 3 sản
phẩm: Lụa trơn lu 10 Vạn Phúc; Vải lụa Satin hoa Vạn Phúc (100% tơ tằm) và lụa vân Vạn Phúc (100% tơ tằm)
được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Lụa trơn lu 10 Vạn Phúc

Vải lụa Satin hoa
Vạn Phúc (100% lụa tơ tằm)
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CÔNG TY TNHH DỆT MAY THÀNH LONG
Địa chỉ: Đội 3, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phạm Đình Thành
Điện thoại: 0904 551 089

1

Sản phẩm
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1 Sản phẩm OCOP 3 sao
Sản phẩm: Khăn bông tắm BOHA (Mã sản phẩm: 01-282-02-2019)
Công ty TNHH Dệt may Thành Long (Công
ty Thành Long) với kinh nghiệm nhiều năm sản
xuất khăn bông trên hệ thống thiết bị máy móc
hiện đại tiên tiến nhất nhập khẩu từ Nhật Bản,
Đài Loan... tiết kiệm điện năng, nguyên vật liệu
và bảo vệ môi trường. Công ty Thành Long đã
sản xuất và cung cấp ra thị trường các sản phẩm
khăn bông cao cấp như: Khăn mặt, khăn tắm,
khăn khách sạn với mẫu mã đẹp, giá thành phù
hợp, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu
dùng trong nước và quốc tế.
Sản phẩm khăn bông tắm BOHA thương hiệu Thành Long được dệt từ sợi bông tự nhiên nên có bề mặt
mềm mịn, độ thấm hút nước cao, tạo cảm giác dễ chịu và an toàn cho người sử dụng, với nhiều kích cỡ và
mẫu mã khăn đa dạng, từ khăn màu, khăn trơn, hoa văn in, hoa văn thêu,... cực kỳ trang nhã và không kém
phần sang trọng.
Sản phẩm khăn bông tắm BOHA của Công ty Thành Long đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và
Công nghệ) bảo hộ thương hiệu và được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm
OCOP 3 sao năm 2019.
THÀNH TÍCH - KHEN THƯỞNG - CHỨNG NHẬN KHÁC CỦA CÔNG TY TNHH DỆT MAY THÀNH LONG ĐẠT ĐƯỢC
2020_ Viện trưởng - Viện Chính sách Pháp luật và Quản lý - Cơ quan bảo trợ:
Chứng nhận thương hiệu Khăn bông tắm BOHA của Công ty TNHH Dệt may Thành Long: Top 50 Thương hiệu - Nhãn
hiệu nổi tiếng Đất Việt
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NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP

167/6 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024)3852 3887, (024)3852 1940 * Fax: (024)3576 0748
Email: nxbnn1@gmail.com * Website: http://www.nxbnongnghiep.com.vn

CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP

58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)3829 9521, 3829 7157 * Fax: (028)3910 1036

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Chịu trách nhiệm xuất bản: TS LÊ LÂN
(Giám đốc - Tổng biên tập)

Chịu trách nhiệm nội dung: CHU PHÚ MỸ
(Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội)

Trưởng Ban Biên tập: NGUYỄN XUÂN ĐẠI
(Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội)

Phó Ban Biên tập: NGUYỄN VĂN CHÍ
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