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LỜI NÓI ĐẦU
Thủ đô Hà Nội – “Trái tim” của cả nước được biết đến là vùng đất tinh hoa hội tụ, đầu
não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh
tế. Đồng thời, cũng là nơi kết tinh, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Không những thế, Thủ đô Hà Nội còn được biết đến là thành phố có số lượng làng nghề
nhiều nhất cả nước với 1.350 làng nghề và làng có nghề. Đây là tiềm năng to lớn để thành
phố phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Sau hơn 3 năm triển khai, Chương trình OCOP thành phố Hà Nội đã đạt được những kết
quả đáng tự hào. Trong tổng số 1.054 sản phẩm được công nhận OCOP, có 4 sản phẩm
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận 5 sao; 13 sản phẩm tiềm năng
5 sao (chiếm 1,61%); 731 sản phẩm 4 sao (chiếm 69,36%); 306 sản phẩm 3 sao (chiếm
29,03%).
Trong đó, phân loại các sản phẩm OCOP cũng khá phong phú, đa dạng với có 691 sản
phẩm thực phẩm (chiếm 65,56%); Đồ uống 30 sản phẩm (chiếm 2,85%); Thảo dược 7 sản
phẩm (chiếm 0,66%); Vải - May mặc 27 sản phẩm (chiếm 2,56%); sản phẩm lưu niệm,
nội thất và trang trí 299 sản phẩm (chiếm 28,37%).
Với mong muốn lưu giữ và quảng bá những thương hiệu sản phẩm OCOP Hà Nội đến
đông đảo người tiêu dùng, năm 2020, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà
Nội đã xuất bản ấn phẩm “Sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2019”. Tiếp nối thành
công của Chương trình OCOP thành phố Hà Nội, năm 2020 có 164 đơn vị chủ thể sở hữu
753 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP để biên soạn ấn phẩm “Sản phẩm OCOP thành phố
Hà Nội năm 2020”.

Cuốn ấn phẩm “Sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2020” đã được hoàn thiện, chứa
đựng nhiều giá trị cốt lõi, với những bài viết sâu sắc, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm
OCOP của Thủ đô giúp người dân Hà Nội cũng như cả nước biết đến. Có được sự thành
công như vậy, Ban Biên soạn ấn phẩm xin gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo thành
phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các sở, ngành, quận, huyện đã hỗ trợ, định
hướng, xây dựng và đánh giá, thẩm định chất lượng cuốn ấn phẩm.
Ban Biên soạn cũng đặc biệt tri ân 164 đơn vị chủ thể đã nhiệt tình hỗ trợ về nguồn tư
liệu để chúng tôi hoàn thiện cuốn ấn phẩm này. Hi vọng rằng, ấn phẩm “Sản phẩm OCOP
thành phố Hà Nội năm 2020” sẽ là cuốn tư liệu hữu ích, cung cấp những thông tin với độ
chính xác, tin cậy cao cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông sản thực
phẩm, làng nghề và đông đảo người tiêu dùng quan tâm đến sản phẩm OCOP hiện nay.
Trân trọng cảm ơn!
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGÀNH

THỰC PHẨM

Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ nông nghiệp Thanh Xuân
Địa chỉ: Thôn Thanh Nhàn, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hoàng Văn Hiền
Điện thoại: 0918402627

■
■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■

Đậu trạch (MSP: 01-016-08-2020)
Su hào (MSP: 01-016-13-2020)
Củ cải trắng (MSP: 01-016-14-2020)
Cần cạn (MSP: 01-016-07-2020)
Cải thảo (MSP: 01-016-16-2020)
Cải ngồng (MSP: 01-016-15-2020)
Cải ngọt (MSP: 01-016-02-2020)
Cải cúc (MSP: 01-016-05-2020)

Với mong muốn lan tỏa thương hiệu nông
sản sạch của vùng đất Thanh Xuân (huyện
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội), đồng thời mang
những “bữa cơm sạch” đến với người tiêu
dùng, những năm qua, anh Hoàng Văn Hiền,
Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ
nông nghiệp Thanh Xuân (Công ty Thanh
Xuân) đã tập trung đầu tư, nghiên cứu và xây
dựng mô hình rau, quả hữu cơ.
Sinh ra và lớn lên tại vùng ngoại thành Hà
Nội, nhận thấy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng
của vùng đất này phù hợp với phát triển nông
nghiệp sạch, năm 2017, anh Hoàng Văn Hiền
đã mạnh dạn đầu tư, thành lập Công ty TNHH
đầu tư và dịch vụ nông nghiệp Thanh Xuân.
Sau hơn 4 năm xây dựng và phát triển đến
nay Công ty Thanh Xuân đã trở thành địa chỉ
uy tín, cung cấp rau, củ, quả hữu cơ tới đông
đảo người tiêu dùng Thủ đô.
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■
■
■
■
■
■
■
■

Cải chíp (MSP: 01-016-11-2020)
Cải canh (MSP: 01-016-04-2020)
Cải bó xôi (MSP: 01-016-10-2020)
Cà tím (MSP: 01-016-17-2020)
Cà rốt (MSP: 01-016-06-2020)
Cà chua to (MSP: 01-016-09-2020)
Cà chua bi (MSP: 01-016-03-2020)
Bắp cải (MSP: 01-016-12-2020)

Các sản phẩm rau, củ, quả của Công ty Thanh Xuân được trồng theo tiêu chuẩn nông nghiệp
hữu cơ PGS - Hệ thống đảm bảo có sự tham gia - PGS (Participatary Guarantee System)
do Tổ chức IFOAM - Liên đoàn Quốc tế các Phong trào Nông nghiệp Hữu cơ (International
Federation of Organic Agriculture Movements) xây dựng đã được áp dụng tại hơn 60 quốc
gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, New Zealand, Brazil, Ấn Độ, Thái Lan...
Quá trình sản xuất có sự tham gia của các chuyên gia nông nghiệp đầu ngành, đồng thời tuân
thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “5 không”: Không sử dụng phân bón hóa học; Không dùng giống
biến đổi gen; Không dùng chất kích thích sinh trưởng; Không dùng các loại thuốc diệt cỏ;
Không dùng thuốc trừ sâu. Những sản phẩm nông nghiệp sạch của Công ty Thanh Xuân được
người tiêu dùng Hà Nội tin tưởng lựa chọn và đánh giá cao về chất lượng.
Nhằm xây dựng thương hiệu và quảng bá
sản phẩm nông sản của Công ty Thanh
Xuân đến với đông đảo người tiêu dùng
Thủ đô, năm 2020, Công ty Thanh Xuân
đã tham gia Chương trình OCOP và được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh
giá, phân hạng và quyết định công nhận
16 sản phẩm OCOP 4 sao.
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Hợp tác xã sản xuất và 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: 0984920986
■
■
■
■
■
■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■
■
■
■

Giá đỗ xanh (MSP: 01-279-01-2020)
Rau Mizuna đỏ baby leaf (MSP: 01-279-02-2020)
Rau Mizuna xanh baby leaf (MSP: 01-279-03-2020)
Rau xà lách xanh baby leaf (MSP: 01-279-04-2020)
Rau xà lách tím baby leaf (MSP: 01-279-05-2020)
Rau cải mơ đỏ baby leaf (MSP: 01-279-06-2020)
Rau cải cầu vồng baby leaf (MSP: 01-279-07-2020)
Rau thơm Wild rocket baby leaf (MSP: 01-279-08-2020)
Rau mùng tơi baby leaf (MSP: 01-279-09-2020)
Rau dền baby leaf (MSP: 01-279-10-2020)
Rau muống baby leaf (MSP: 01-279-11-2020)
Bồ công anh (MSP: 01-279-12-2020)
Rau càng cua (MSP: 01-279-13-2020)
Hỗn hợp rau cải Baby leaf (MSP: 01-279-14-2020)
Rau Mầm đậu Hà lan (MSP: 01-279-15-2020)

Tọa lạc tại xã Ninh Sở của huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội, Hợp tác xã sản xuất và dịch
vụ nông nghiệp Thanh Hà (Hợp tác xã Thanh Hà)
là một trong những mô hình trọng điểm về sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm rau sạch của thành phố
Hà Nội. Hiện nay, Hợp tác xã Thanh Hà đang sở
hữu 1,5ha chuyên trồng rau ứng dụng công nghệ
cao trong đó với 8.000m² nhà màng nông nghiệp,
cùng hệ thống tưới phun tự động; 2 kho nhà lạnh,
nhà kho bảo quản, nhà sơ chế rau củ…
Các sản phẩm chính của Hợp tác xã Thanh Hà gồm: Giá đỗ xanh;
Rau Mizuna đỏ baby leaf; Rau Mizuna xanh baby leaf; Rau xà lách
xanh baby leaf; Rau xà lách tím baby leaf; Rau cải mơ đỏ baby leaf;
Rau mùng tơi baby leaf...
Giám đốc của Hợp tác xã Thanh Hà là chị Bùi Thị Thanh Hà, sau
khi nhận bằng kỹ sư nông nghiệp, chị Hà trở về quê hương lập
nghiệp với quyết tâm xây dựng vùng rau sạch, an toàn, chất lượng
cao theo quy trình khép kín từ sản xuất, sơ chế đến tiêu thụ.
12
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RAU AN TOÀN “Vinasafl”
Được sự quan tâm và hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp, năm 2013 Hợp tác xã
Thanh Hà chính thức được thành lập. Với chuyên môn vững vàng, chị Bùi Thị Thanh Hà đã
áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đồng thời
đẩy mạnh nghiên cứu chuyển đổi sản xuất cây trồng theo phương thức mới từng bước phát
triển Hợp tác xã Thanh Hà ngày càng bền vững với hai dòng sản phẩm chính là rau mầm và
rau baby.
Rau mầm và rau baby mang thương hiệu “Rau an toàn Vinasafl” của Hợp tác xã Thanh Hà
được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP với những công đoạn nghiêm ngặt từ khâu chọn
giống, làm giá thể than bùn, làm đất, tưới tiêu, bón phân đến sơ chế, đóng gói và cung cấp ra
thị trường. Sản phẩm rau sạch Thanh Hà đã xuất hiện rộng rãi trong các siêu thị, cửa hàng
thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận, được người tiêu dùng
đón nhận và đánh giá rất cao.

Với nỗ lực phát triển thương hiệu rau sạch của vùng đất Ninh Sở, đồng thời cung cấp
những sản phẩm rau an toàn đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng, Hợp tác xã Thanh
Hà đã được Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 30
sản phẩm OCOP 4 sao, trong đó năm 2019 là 15 sản phẩm và 15 sản phẩm năm 2020.
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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: 0969634622

■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Rau cải xanh Hải Anh (MSP: 01-017-51-2020)
Đậu trạch Hải Anh (MSP: 01-017-52-2020)
Rau muống (MSP: 01-017-25-2020)
Cà chua (MSP: 01-017-44-2020)
Rau cải bó xôi (MSP: 01-017-45-2020)
Dưa chuột (MSP: 01-017-46-2020)

Công ty Cổ phần rau an toàn Hải Anh (Công ty Hải Anh) có địa chỉ tại xã Vân Nội, huyện Đông
Anh là một trong những đơn vị cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch tại thành phố Hà Nội. Để
đảm bảo phát triển bền vững, Công ty Hải Anh đã tập trung đầu tư sản xuất theo hướng trang
trại, các sản phẩm của Công ty Hải Anh đều là rau, củ, quả được sản xuất theo tiêu chuẩn
VietGAP đáp ứng được nhu cầu bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.
14
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Sau 5 năm thành lập, đến nay Công
ty Hải Anh đã sở hữu 3,6ha đất canh
tác và khu sơ chế 120m². Tất cả các
khâu đều được thực hiện theo chuỗi
khép kín từ khâu chọn giống, trộn
đất, tưới tiêu, bón phân đến chăm
sóc, thu hoạch và sơ chế...

Với các sản phẩm rau an toàn được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, Công ty Cổ phần rau an
toàn Hải Anh đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định
công nhận 03 sản phẩm đạt OCOP 3 sao năm 2019 và 06 sản phẩm OCOP 4 sao năm 2020.
Kiên trì với mục tiêu trồng rau sạch, Công ty Hải Anh
đã khẳng định được thương hiệu, thị trường tiêu thụ
ngày càng mở rộng. Hiện nay, các sản phẩm rau,
củ, quả sạch của Công ty Hải Anh gồm có: Cà chua,
cải bó xôi, dưa chuột, mướp, bầu, rau cải xanh,
rau cải ngọt, rau cải ngồng, rau dền, mồng tơi,
rau muống;…
Sản phẩm của Công ty Hải Anh đã xuất hiện tại
nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trên địa
bàn thành phố Hà Nội được người tiêu dùng tin
tưởng và lựa chọn. Bên cạnh đó, Công ty Hải Anh
còn mở rộng hợp tác, liên kết với nhiều hộ sản xuất
và các Hợp tác xã trên địa bàn huyện để xây dựng
vùng nguyên liệu với diện tích trên 1.000ha sản
xuất rau an toàn chất lượng cao tại hai xã: Vân Nội
và Nguyên Khê để cung ứng cho các trường học
trên địa bàn thành phố Hà Nội.
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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: 0945623808

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO
■
■
■
■
■

Rau ngót (MSP: 01-018-30-2020)
Dưa chuột (MSP: 01-018-26-2020)
Cải ngồng (MSP: 01-018-23-2020)
Cà tím dài (MSP: 01-018-25-2020)
Cà chua (MSP: 01-018-02-2020)

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO
■
■
■
■
■

Rau muống (MSP: 01-018-28-2020)
Mướp hương (MSP: 01-018-01-2020)
Cà tím tròn (MSP: 01-018-27-2020)
Cà pháo (MSP: 01-018-29-2020)
Quả Bầu (MSP: 01-018-24-2020)

Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp xã Văn Đức (Hợp tác xã Văn Đức) có địa
chỉ tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội được biết đến là vùng sản xuất rau an
toàn lớn nhất Thủ đô.
Các sản phẩm rau an toàn của Hợp tác xã Văn Đức bao gồm: Rau bắp cải, mướp đắng, súp
lơ, cà chua, dưa chuột... đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và
quyết định công nhận 17 sản phẩm OCOP, trong đó có 7 sản phẩm OCOP 4 sao năm 2019; 5
sản phẩm OCOP 4 sao và 5 sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020.
16
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Được thành lập năm 2009, Hợp tác xã Văn
Đức có nhiệm vụ quản lý, giám sát chất
lượng và bao tiêu các sản phẩm nông
nghiệp cho bà con nông dân xã Văn Đức.
Hiện Hợp tác xã có 1.200 hộ tham gia
trực tiếp sản xuất, chia thành 20 nhóm
và 5 liên nhóm, mỗi nhóm gồm 25 - 30
hộ thành viên trồng rau. Trong đó, mỗi
nhóm, liên nhóm bầu ra 1 tổ trưởng làm
nhiệm vụ giám sát, quản lý và đảm bảo
toàn bộ diện tích rau được trồng đồng bộ
theo đúng quy trình, mỗi tổ trưởng được
hỗ trợ mức lương cố định hàng tháng.
Với quy mô sản xuất rộng lớn, để giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất rau ngay tại ruộng,
Hợp tác xã Văn Đức đã lập sơ đồ theo các nhóm, phân theo từng khu vực cánh đồng. Bên cạnh
đó, Hợp tác xã Văn Đức đã thực hiện mô hình kiểm tra cộng đồng áp dụng Hệ thống đảm bảo
truy xuất nguồn gốc (QRcode) trong sản xuất rau an toàn.
Với chất lượng đảm bảo, thương hiệu rau an toàn Văn Đức ngày càng phát triển bền vững, thị
trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Hiện nay, Hợp tác xã Văn Đức cung cấp ra thị trường khoảng
40-50 tấn rau an toàn các loại/ngày, trong đó chủ yếu được tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị,
cửa hàng kinh doanh nông sản an toàn và các chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt,
Hợp tác xã Văn Đức còn khẳng định được thương hiệu tại thị trường Hàn Quốc, Đài Loan với
số lượng xuất khẩu khoảng 300-500 tấn rau/năm.

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

17

Hợp tác xã nông nghiệp Xuân Phú

Địa chỉ: Thôn Phú Châu, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hoàng Đông Hôn
Điện thoại: 0333630818

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Đậu trạch (MSP: 01-272-03-2020)
Rau ngót (MSP: 01-272-01-2020)
Rau mùng tơi (MSP: 01-272-04-2020)
Rau cải canh (MSP: 01-272-02-2020)

Hợp tác xã nông nghiệp Xuân Phú (Hợp tác xã Xuân Phú) được thành lập năm 2016 với 10
thành viên sản xuất trên diện tích 1,5ha theo tiêu chuẩn VietGAP. Xác định sản xuất nông
nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững,
những năm qua, Hợp tác xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đã tìm hiểu kỹ
cách sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất, đồng thời tham gia sản xuất theo chuỗi
giá trị nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

18
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Các sản phẩm của Hợp tác xã Xuân Phú cung cấp ra thị
trường hiện nay bao gồm: Rau cải các loại, đậu côve,
đậu đũa, cà chua, dưa chuột, dưa gang, quả bầu, rau
dền, rau muống, rau ngót... năm 2020 Hợp tác xã Xuân
Phú đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh
giá, phân hạng và quyết định công nhận 4 sản phẩm
OCOP 4 sao.
Bên cạnh đó, Hợp tác xã Xuân Phú còn ký kết bao tiêu sản phẩm tìm đầu ra sản phẩm cho
bà con xã viên cũng như giá cả luôn ổn định, được thị trường đón nhận, từ đó tăng thu nhập
so với trước đây.
Với sản phẩm chất lượng, đa dạng chủng loại, các sản phẩm nông nghiệp của Hợp tác xã
Xuân Phú đang rất “được lòng” thị trường và trở thành đầu mối cung cấp thực phẩm an toàn
cho nhiều bếp ăn tập thể của các Công ty, Trường học trên địa bàn huyện Phúc Thọ.
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Hộ kinh doanh nông trại Tâm An

Địa chỉ: Thôn Thắng Hữu, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Đại diện: Chu Thị Thủy
Điện thoại: 0349590786

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO
■
■

Nấm sò nâu (MSP: 01-016-19-2020)
Nấm linh chi (MSP: 01-016-18-2020)

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO
■
■

Nấm sò trắng (MSP: 01-016-20-2020)
Nấm mộc nhĩ (MSP: 01-016-21-2020)

Nhận thấy nấm là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ của người tiêu
dùng. Do vậy, chị Chu Thị Thủy, Chủ Hộ kinh doanh nông trại Tâm An (Nông trại Tâm
An) đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng thương hiệu “Nấm Tâm An” sản phẩm được đông
đảo người tiêu dùng đón nhận.
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Năm 2017, chị Chu Thị Thủy đã bắt tay vào tìm hiểu về nông sản an toàn. Trong quá trình tìm
hiểu, chị nhận thấy rất ít người tiêu dùng biết được hết tất cả những loại nấm và công dụng
của chúng. Đồng thời, các sản phẩm nấm hiện nay còn khá mới mẻ và ít xuất hiện trên thị
trường. Do đó, chị Thủy đã ấp ủ dự định sẽ xây dựng một nông trại trồng nấm của riêng mình.

Để thực hiện được quyết tâm của mình, chị Chu Thị Thủy đã bỏ công việc kế toán Văn phòng
đã theo đuổi bao năm để đăng ký một khóa học trồng nấm tại Trung tâm Nấm - Viện di truyền
Nông nghiệp Việt Nam. Hoàn thành khóa học, chị đi vào sản xuất cũng đã có thất bại và gặp
rất nhiều khó khăn nhưng chị Thủy luôn quyết tâm xây dựng thương hiệu nấm sạch Tâm An
bền vững ‘‘Vì sức khỏe người tiêu dùng để tâm luôn an nhiên, tự tại”.
Qua thời gian vừa học vừa làm, chị Thủy đã học hỏi, cải thiện quy trình sản xuất để có những
cây nấm thơm ngon, khác biệt so với các đơn vị khác. Đồng thời tích cực quảng bá để nấm
sạch đến với đông đảo người tiêu dùng Thủ đô.
Với định hướng phát triển rõ ràng, tháng 11/2019 hai sản phẩm nấm sò nâu và nấm linh chi
của Nông trại Tâm An rất vinh dự được chứng nhận là sản phẩm phù hợp với yêu cầu của tiêu
chuẩn nông nghiệp hữu cơ quốc gia TCVN 11041-2:2017. Đặc biệt năm 2020, Nông trại Tâm
An có 4 sản phẩm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết
định công nhận sản phẩm OCOP trong đó có 02 sản phẩm OCOP 4 sao và 02 sản phẩm OCOP
3 sao.
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Hợp tác xã nông nghiệp Khánh Phong

Địa chỉ: Thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thế Lâm
Điện thoại: 0985949983

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO
■
■

Quả ổi lê (MSP: 01-250-06-2020)
Quả đu đủ (MSP: 01-250-07-2020)

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO
■
■

Quả táo (MSP: 01-250-08-2020)
Quả bưởi diễn (MSP: 01-250-09-2020)

Hợp tác xã nông nghiệp Khánh Phong (Hợp tác xã Khánh Phong) có địa chỉ tại xã Tiến Thịnh,
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội hiện có 7 hộ thành viên, liên kết sản xuất trên tổng diện
tích hơn 15ha. Hợp tác xã Khánh Phong hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt, sản xuất
các sản phẩm nông nghiệp sạch.
Từ khi hoạt động, Hợp tác xã Khánh Phong đã xác định sản xuất theo hướng hữu cơ, nói
không với phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật nên chất tồn dư không có, mà phân bón
chủ yếu là phân chuồng ủ hoai mục và chế phẩm vi sinh Bio-EM được sử dụng cân đối nên
các sản phẩm của Hợp tác xã Khánh Phong đầu ra luôn được ổn định.
Hiện tại, Hợp tác xã Khánh Phong có 10ha ổi luôn cho
thu hoạch ổn định, trung bình đạt 40-50 tấn/ha, thu
nhập 750 triệu đến 1 tỷ đồng/ha/năm; Với diện tích
còn lại Hợp tác xã Khánh Phong tập trung đầu tư
trồng các loại cây ăn quả như: Táo đại giống Nhật,
Bưởi Diễn, đu đủ…
Để tạo thuận lợi trong tiêu thụ các loại quả của Hợp
tác xã sản xuất ra, hiện nay Hợp tác xã Khánh Phong
đang tập trung hướng dẫn, giám sát các thành viên
Hợp tác xã thực hiện nghiêm quy trình sản xuất
theo tiêu chuẩn VietGAP thông qua Smartphone, sổ
nhật ký điện tử... Nhờ đó, hiệu quả sản xuất được
nâng cao, góp phần khẳng định thương hiệu, tăng
sức cạnh tranh các sản phẩm OCOP của Hợp tác xã
Khánh Phong trên thị trường Thủ đô.
22

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ
trong phát triển kinh tế, chuyển đổi
cơ cấu cây trồng nông nghiệp, Hợp
tác xã Khánh Phong được xem là một
điểm sáng về phát triển kinh tế tại địa
phương. Đặc biệt, năm 2020, Hợp tác
xã Khánh Phong đã tham gia Chương
trình OCOP được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng
và quyết định công nhận 04 sản phẩm
OCOP trong đó 02 sản phẩm OCOP 4
sao và 02 sản phẩm OCOP 3 sao.

Trong những năm qua, Hợp tác xã Khánh Phong đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trồng trọt
để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các sản
phẩm của Hợp tác xã Khánh Phong đã áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc QR Code để sản
phẩm đến tay người tiêu dùng được bảo đảm, chất lượng.
Trong thời gian tới, Hợp tác xã Khánh Phong sẽ tiếp tục tăng cường sản xuất theo vùng
chuyên canh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật công nghệ cao vào khâu sản xuất và
xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.
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Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Quyết Tiến
Địa chỉ: Thôn Thái Lai, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà nội
Đại diện: Phan Đức Bình
Điện thoại: 0982301113

■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Măng Tây (MSP: 01-016-26-2020)
Dưa Lưới (MSP: 01-016-25-2020)

Với mong muốn được cung cấp rau an toàn phục vụ
nhu cầu của người tiêu dùng, đồng thời thay đổi nhận
thức của nông dân trong việc sản xuất nông nghiệp, anh
Phan Đức Bình, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố
Hà Nội đã quyết tâm thành lập Hợp tác xã nông nghiệp
công nghệ cao Quyết Tiến (Hợp tác xã Quyết Tiến).
Được thành lập vào tháng 9/2019, Hợp tác xã Quyết Tiến
đã kiên trì đi theo con đường sản xuất nông nghiệp công
nghệ cao, loại trừ hoàn toàn các yếu tố độc hại ra khỏi
quá trình canh tác nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu
dùng. Do đó, ngay từ khâu đầu tiên là chọn đất, chọn
nguồn nước đã được Hợp tác xã Quyết Tiến xem xét rất
kĩ lưỡng trước khi quyết định gieo trồng.
Sản phẩm của Hợp tác xã Quyết Tiến được sản xuất
theo quy trình canh tác 5 không đã được thực hiện gồm:
Không phun thuốc diệt cỏ, không phân bón hóa học,
không thuốc bảo vệ thực vật, không kích thích tăng
trưởng, không giống biến đổi gen. Trong đó, cây trồng
chủ lực là dưa lưới và măng tây. Ngoài ra còn trồng đa
dạng các loại rau, củ theo mùa, có giá trị kinh tế cao
như: củ cải đỏ, bắp cải tím, rau cải xoăn…
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Hiện nay, Hợp tác xã Quyết Tiến có 8 thành viên, với
tổng diện tích sản xuất 3ha, trong đó khu nhà lưới
với diện tích 6.000m² trồng dưa lưới và 3.000m² trồng
măng tây. Tùy theo từng loại cây trồng và điều kiện
thời tiết mà có chế độ chăm sóc cây riêng biệt theo
từng mùa. Mùa đông sẽ cho dưa “ăn” 1-2 lần/ngày,
mùa hè thì 4-5 lần/ngày, khẩu phần ăn thay đổi theo
từng giai đoạn phát triển của cây. Đặc biệt, trước
khi thu hoạch khoảng 1 tháng, các cây dưa sẽ được
cho “uống” sữa tươi ủ với rỉ mật nên quả dưa lưới
của Hợp tác xã Quyết Tiến có mùi thơm và vị ngọt
thanh cho ra chất lượng dưa thơm, ngon. Dưa lưới từ
khi trồng đến thu hoạch khoảng 75 ngày, mỗi năm
trồng 3 vụ, mỗi vụ cho sản lượng trung bình 15-20
tấn, trọng lượng quả từ 1,2 - 1,6 kg/quả.
Nhờ đầu tư hệ thống nhà lưới kết hợp với sản xuất
theo hướng hữu cơ, hoạt động sản xuất của Hợp tác
xã Quyết Tiến thuận lợi hơn rất nhiều do không còn
quá phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, sản phẩm thu
hoạch đến đâu được tiêu thụ hết đến đó. Mô hình
trồng dưa lưới của Hợp tác xã Quyết Tiến luôn tuân
thủ quy trình được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn
hạt giống, cây, theo dõi quá trình sinh trưởng, nước
tưới cho đến khi dưa được thu hoạch.
Với quyết tâm sản xuất nông nghiệp sạch công
nghệ cao, Hợp tác xã Quyết Tiến đã dần được
người tiêu dùng Thủ đô tin tưởng và lựa chọn.
Năm 2020, có 02 sản phẩm măng tây và dưa lưới
của Hợp tác xã Quyết Tiến đã được Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và
quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hoàng Tâm
Địa chỉ: Thôn Cổ Châu, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Ngọc Hoàng
Điện thoại: 0978852535

■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Bưởi Thồ (MSP: 01-280-65-2020)
Bưởi Diễn (MSP: 01-280-66-2020)

Tận dụng lợi thế về thổ nhưỡng và khí hậu tại địa phương, Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh
dịch vụ nông nghiệp Hoàng Tâm (Hợp tác xã Hoàng Tâm) có địa chỉ tại xã Nam Phong, huyện
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh mở rộng diện tích trồng hai giống bưởi Thồ và bưởi
Diễn có năng suất và chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế cao.
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Bưởi Thồ và bưởi Diễn là hai sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các thành viên trong
Hợp tác xã Hoàng Tâm. Hiện nay Hợp tác xã Hoàng Tâm có diện tích 3ha trồng bưởi Thồ, bưởi
Diễn theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, chăm sóc tốt nên tỷ lệ
đậu quả đạt trên 90%, cho thu hoạch được khoảng 1.200 quả/năm.
Giống bưởi Thồ bắt đầu xuất hiện tại vùng đất này từ khoảng 60 năm trước. Bưởi Thồ cây khỏe
thường chín sớm vào tháng 7 đến tháng 8 dương lịch với quả to, vị ngọt mát, mọng nước, khi
bóc các tép bưởi đều, khô đanh không dính tay, ăn ngon, độ đường (Brix) bình quân 9,5-10,5%.
Với quyết tâm đưa bưởi Thồ và bưởi Diễn trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương, năm
2020 Hợp tác xã Hoàng Tâm tham gia Chương trình OCOP thành phố Hà Nội sản phẩm bưởi
Thồ và bưởi Diễn được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết
định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Đây là một dấu mốc quan trọng để thương hiệu bưởi
Hoàng Tâm nói riêng và bưởi Phú Xuyên nói chung khẳng định chất lượng và tạo uy tín trên
thị trường nông sản sạch Thủ đô.
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Hợp tác xã bưởi đỏ Đông Cao

Địa chỉ: Thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lương Văn Phương
Điện thoại: 0947721634

■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Bưởi đỏ (MSP: 01-250-04-2020)
Bưởi diễn (MSP: 01-250-05-2020)

Nhắc đến bưởi đỏ Đông Cao là nhắc tới loại bưởi có màu sắc lạ kỳ. Khi quả bưởi nhỏ có màu
xanh, vàng, còn khi chín bưởi chuyển sang màu đỏ rất bắt mắt. Giống bưởi quý này vừa là
niềm tự hào, vừa là di sản mà Hợp tác xã bưởi đỏ Đông Cao (Hợp tác xã Đông Cao), xã Tráng
Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đang gìn giữ và phát triển.
Tháng 01/2019, Hợp tác xã Đông Cao ra đời nhằm mục đích bảo tồn gen và duy trì giống cây
bưởi đỏ, đồng thời phát triển kinh doanh, tiêu thụ bưởi đỏ cho các hộ dân. Hiện nay, Hợp tác
xã Đông Cao có 20 hộ trồng bưởi đỏ với khoảng 1.000 cây, rải rác ở 4 khu hành chính, trong đó
tập trung chủ yếu ở xóm 3, thôn Đông Cao. Sau quá trình chăm sóc khoảng 3 năm, cây bưởi
đỏ sẽ bắt đầu cho thu hoạch lớp quả đầu tiên, trung bình mỗi cây cho ít nhất 150-200 quả.
Giống bưởi đỏ Đông Cao được coi
là “báu vật” của làng bởi đây là
món quà truyền đời của tổ tiên,
đồng thời theo quan niệm dân
gian, cây bưởi đỏ giúp người dân
ăn nên làm ra, mang lại bình an và
tài lộc. Còn theo khoa học, trong
quả bưởi đỏ có hàm lượng chất
lycopen, chất này sẽ gây phản ứng
với tế bào lạ giúp người dùng tăng
cường đề kháng, giảm bớt căng
thẳng, mệt mỏi.
28

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Thời gian qua, Hợp tác xã
Đông Cao định hướng cho
các hộ thành viên chuyển
đổi mô hình canh tác
thông thường sang trồng
bưởi theo hướng hữu cơ.
Người trồng sử dụng vôi
bột, bón phân hữu cơ để
giảm độ phèn cho đất,
tưới nước sạch cho cây
bưởi, thực hiện bao trái
khi bắt đầu trưởng thành
để đạt chất lượng và năng
suất cao, kéo dài thời gian
thu hoạch đến dịp Tết
Nguyên đán.

Tham gia chương trình OCOP
thành phố Hà Nội, sản phẩm
bưởi đỏ và bưởi Diễn của Hợp
tác xã Đông Cao được Ủy ban
nhân dân thành phố đánh giá,
phân hạng và quyết định công
nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
Hiện giống cây bưởi đỏ của Hợp
tác xã Đông Cao được nhân
giống và tiêu thụ tại một số tỉnh
phía Bắc như Yên Bái, Sơn La,
Lạng Sơn và một số tỉnh phía
Nam như Vĩnh Long, An Giang.
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Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao xã Tráng Việt
Địa chỉ: Thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đàm Văn Đua
Điện thoại: 0385848929

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

■
■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■
■
■
■

Củ cải trắng (MSP: 01-250-10-2020)
Quả Cà chua (MSP: 01-250-11-2020)
Rau cải Đông Dư (MSP: 01-250-12-2020)
Rau Cải ngọt (MSP: 01-250-13-2020)
Rau Cải ngồng (MSP: 01-250-14-2020)
Rau Cải xanh (MSP: 01-250-15-2020)
Rau Cải bó xôi (MSP: 01-250-16-2020)
Rau muống (MSP: 01-250-17-2020)
Rau mồng tơi (MSP: 01-250-18-2020)
Rau ngót (MSP: 01-250-19-2020)

■
■
■
■
■
■
■
■

Củ su hào (MSP: 01-250-20-2020)
Rau Bắp cải (MSP: 01-250-21-2020)
Quả Mướp đắng (MSP: 01-250-22-2020)
Quả Dưa chuột (MSP: 01-250-23-2020)
Củ Cà rốt (MSP: 01-250-24-2020)
Rau Cải chíp (MSP: 01-250-25-2020)
Quả bầu (MSP: 01-250-26-2020)
Quả Bí xanh (MSP: 01-250-27-2020)

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
(Hợp tác xã dịch vụ Đông Cao) với diện tích sản xuất hơn 200ha là một trong những vùng
chuyên canh trồng rau an toàn lớn nhất ở phía Bắc Thủ đô. Các nhóm cây trồng chính
của Hợp tác xã dịch vụ Đông Cao gồm: Rau, củ, quả và rau gia vị các loại. Trong đó, nổi
bật là củ cải trắng, dưa chuột, rau cải xanh, quả cà chua, cà pháo, bầu, bí.
Sản lượng rau an toàn thu hoạch
hàng năm của Hợp tác xã dịch vụ
Đông Cao xấp xỉ 30.000 - 40.000 tấn
rau, củ, quả các loại, được tiêu thụ
tại các bếp ăn tập thể, trường học,
bệnh viện, khu công nghiệp, các chợ
đầu mối Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Năm 2020, có 18 sản phẩm rau, củ,
quả của Hợp tác xã dịch vụ Đông Cao
đã được Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết
định công nhận sản phẩm OCOP,
trong đó có 01 sản phẩm OCOP 4 sao
và 17 sản phẩm OCOP 3 sao.
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Hiện nay, Hợp tác xã dịch vụ
Đông Cao đã liên kết sản xuất
với 351 thành viên trên diện
tích hơn 200ha theo phương
thức liên kết chuỗi. Trong đó
có 134,8ha được sản xuất theo
tiêu chuẩn an toàn và 5ha sản
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP,
đảm bảo các khâu từ sản xuất,
sơ chế đến đóng gói bao bì,
dán tem truy xuất nguồn gốc
sản phẩm.

Năm 2016 Hợp tác xã dịch vụ Đông Cao đã thành lập 15 tổ PGS (tự giám sát lẫn nhau), mỗi
tổ 25 - 30 xã viên. Theo đó có sự tham gia giám sát của người sản xuất, của doanh nghiệp và
của người tiêu dùng. Các hộ nông dân thường xuyên giám sát chéo lẫn nhau nên về kỹ thuật,
quá trình sản xuất đảm bảo an toàn. Với sự cần cù, chịu khó và ham học hỏi một số xã viên
của Hợp tác xã dịch vụ Đông Cao đã nghiên cứu, học hỏi mô hình tưới tự động ở Đà Lạt (Lâm
Đồng) và áp dụng trên diện rộng tại địa phương, hệ thống tưới được làm bằng các ống nhựa,
trên cùng là các đầu phun sương cỡ lớn có thể điều chỉnh. Mô hình này giúp một người trung
bình trong ngày có thể tưới được 0,72ha giảm thời gian bơm nước và độ đồng đều rất cao. Từ
khi lắp dàn tưới mới, sản lượng, chất lượng rau của Hợp tác xã dịch vụ Đông Cao tăng lên
rõ rệt.
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Hợp tác xã sản xuất rau an toàn và dịch vụ tổng hợp Minh Hưng
Địa chỉ: Xóm 7, thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trần Văn Mưu
Điện thoại: 0382767962 - 0975496655

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

■
■
■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Củ Cải (MSP: 01-250-29-2020)
Củ su hào (MSP: 01-250-34-2020)
Rau Ngót (MSP: 01-250-28-2020)
Quả Mướp đắng (MSP: 01-250-31-2020)
Quả Dưa chuột (MSP: 01-250-33-2020)
Rau Cải đông dư (MSP: 01-250-30-2020)
Quả Cà chua (MSP: 01-250-35-2020)
Rau Bắp cải (MSP: 01-250-32-2020)

Từ một vùng đất khô cằn,
sỏi đá, bỏ hoang hơn 10
năm, Hợp tác xã sản xuất
rau an toàn và dịch vụ tổng
hợp Minh Hưng (Hợp tác xã
Minh Hưng) đã biến vùng đất
này trở thành “vựa” rau an
toàn trong vùng. Vừa là mô
hình điểm về sản xuất nông
nghiệp an toàn, Hợp tác xã
Minh Hưng còn được kỳ vọng
trở thành điểm du lịch trải
nghiệm trong tương lai.
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Bãi Nổi - địa điểm sản xuất
chính của Hợp tác xã Minh
Hưng, trước là khu đất hoang
được xã Tráng Việt, huyện
Mê Linh, thành phố Hà Nội
cho người dân thuê để đốt lò
gạch và khai thác cát. Năm
2007, xã thu hồi nhưng đất đã
hết màu mỡ, trơ cát trắng và
ô nhiễm môi trường. Tuy vậy,
với quyết tâm “hồi sinh” cho
đất để sản xuất rau an toàn,
ông Trần Văn Mưu - Giám
đốc Hợp tác xã đã thuê lại
khu đất Bãi Nổi để sản xuất
và canh tác rau an toàn.
Sau khi thuê lại và cải tạo đất, ông Trần Văn Mưu cùng 20 hộ thành viên tâm huyết trong xã
Tráng Việt đã thành lập Hợp tác xã Sản xuất Rau an toàn và Dịch vụ tổng hợp Minh Hưng. Ông
Trần Văn Mưu cũng là người đầu tiên đưa mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP về với
bãi Nổi nói riêng và xã Tráng Việt nói chung, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục
thành viên Hợp tác xã.
Định hướng phát triển lâu dài và bền vững, ông Trần Văn Mưu và các thành viên Hợp tác xã
Minh Hưng đã đầu tư hệ thống tưới tự động, với nguồn nước tưới sử dụng từ giếng khoan qua
hệ thống lọc bảo đảm an toàn chất lượng tưới cho rau, đồng thời lắp đặt camera giám sát
đồng ruộng… Với chất lượng được đảm bảo, thị trường tiêu thụ của Hợp tác xã Minh Hưng
ngày càng mở rộng. Bước đầu, Hợp tác xã đã liên kết được với 6 đơn vị để tiêu thụ rau an toàn.
Doanh thu của đơn vị duy trì trung bình đạt khoảng 4 tỷ đồng/năm.
Năm 2020 Hợp tác xã Minh Hưng có 8 loại rau, củ, quả đã được Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 07 sản phẩm OCOP 3 sao, riêng
sản phẩm củ cải được OCOP 4 sao. Đây là tiền đề quan trọng để rau an toàn của Hợp tác
xã Minh Hưng tiếp tục mở rộng thị trường, phát triển bền vững.
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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: 0984 136666

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

■
■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Miến dong Thành An (MSP: 01-275-12-2020)
Trứng gà Ta (MSP: 01-275-11-2020)
Rau cải Ngọt (MSP: 01-275-06-2020)
Rau Mồng Tơi (MSP: 01-275-10-2020)
Rau Dền (MSP: 01-275-09-2020)
Rau Cải Ngồng (MSP: 01-275-08-2020)
Rau Cải Mơ (MSP: 01-275-07-2020)

Nhằm đáp ứng kỳ vọng về những nguồn cung
cấp thực phẩm uy tín, chất lượng đảm bảo đến
với người tiêu dùng, Hợp tác xã nông sản thực
phẩm Thành An (Hợp tác xã Thành An) được
thành lập. Bên cạnh sản phẩm trứng gà an toàn
với sức khỏe người tiêu dùng, Hợp tác xã Thành
An còn cung cấp đa dạng thực phẩm như rau an
toàn các loại và miến dong Thành An.
Hiện nay, Hợp tác xã Thành An đã đầu tư hệ
thống trang trại chăn nuôi tiên tiến và hệ thống
xử lý trứng hiện đại theo công nghệ Châu Âu.
Đồng thời xây dựng được quy trình khép kín từ
chăn nuôi tới sản xuất, trứng được lấy trực tiếp
từ trang trại chăn nuôi, sau đó chọn lọc, làm
sạch, đóng hộp và bảo quản để tiêu thụ trực tiếp
tới tay người tiêu dùng. Không chỉ giữ được đầy
đủ các giá trị dinh dưỡng có trong trứng mà còn
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đem đến
bữa cơm sạch và dinh dưỡng cho mọi gia đình
người Việt.
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TRỨNG GÀ

“Sạch từ Trang trại đến Bàn ăn”

RAU
AN TOÀN

Ngoài ra, Hợp tác xã Thành An còn
chuyên cung cấp các sản phẩm rau an
toàn được sản xuất ứng dụng công nghệ
cao vào việc trồng và canh tác đảm bảo
mục tiêu an toàn cho người tiêu dùng,
năng suất cao và chất lượng ổn định.

Trong các sản phẩm nông nghiệp an toàn
của Hợp tác xã Thành An còn có miến dong
Thành An được chế biến 100% từ củ dong
riềng trồng theo phương thức truyền thống,
không sử dụng chất tẩy, chất tạo màu, bột
nở hay các hóa chất khác nên sợi miến
có độ trong, dẻo, màu sắc và hương vị tự
nhiên, khi nấu miến không bị nát mà có độ
dai vừa phải.

MIẾN DONG

Chính sự đầu tư bài bản và định hướng phát
triển bền vững, năm 2020 Hợp tác xã Thành
An đã có 07 sản phẩm đã được Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng
và quyết định công nhận sản phẩm OCOP
trong đó 01 sản phẩm OCOP 4 sao và 06
sản phẩm OCOP 3 sao.
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Hợp tác xã nông nghiệp Hương Ngải

Địa chỉ: Thôn 4, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Đỗ Ban
Điện thoại: 0912020055

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO
■

Rau muống (MSP: 01-276-58-2020)

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO
■
■

Cải xanh (MSP: 01-276-59-2020)
Cải ngọt (MSP: 01-276-60-2020)

Hợp tác xã nông nghiệp Hương
Ngải (Hợp tác xã Hương Ngải)
được thành lập năm 2007 chuyên
sản xuất và cung cấp các loại rau
an toàn và là vùng sản xuất khoai
tây lớn nhất Hà Nội. Hợp tác xã
Hương Ngải có trên 800 thành
viên tham gia sản xuất luân canh
gieo cấy lúa, trồng khoai tây vụ
Xuân và rau màu quanh năm.
Hiện nay, Hợp tác xã Hương Ngải sở hữu diện tích 8,8ha
trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP. Các hộ thành viên đều
được tập huấn về quy trình canh tác, nhằm thay đổi thói
quen chạy theo năng suất mà bất chấp các vấn đề về
an toàn thực phẩm. Trong quá trình sản xuất, Hợp tác
xã Hương Ngải thường xuyên lấy mẫu rau của các thành
viên để kiểm tra dư lượng nitrat và thuốc bảo vệ thực vật
đồng thời tiến hành sơ chế trước khi đưa ra thị trường
tiêu thụ.
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Các loại rau, củ của Hợp tác xã Hương Ngải đều được gắn mã QR Code giúp cho người tiêu
dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Để ổn định đầu ra lâu dài cho các
sản phẩm, Hợp tác xã Hương Ngải đã liên kết tiêu thụ với bếp ăn tập thể, trường học, doanh
nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất đồng thời cung cấp cho các cửa hàng thực phẩm sạch
trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Với nỗ lực không ngừng để tạo ra những sản phẩm năng suất và chất lượng cao, năm 2019 Hợp
tác xã Hương Ngải có 03 sản phẩm OCOP 3 sao; Năm 2020 có 01 sản phẩm OCOP 4 sao và 02 sản
phẩm OCOP 3 sao.
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Hợp tác xã dịch vụ - kinh doanh Đồng Thái

Địa chỉ: Thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phùng Quốc Lượng
Điện thoại: 0393990473

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO
■

Củ khoai lang Đồng Thái (MSP: 01-271-10-2020)

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO
■

Rau khoai lang Đồng Thái (MSP: 01-271-12-2020)

CỦ KHOAI LANG ĐỒNG THÁI
Củ Khoai lang Đồng Thái là giống
khoai Hoàng Long có lòng màu
vàng, vỏ bạc, là giống khoai cho sản
lượng cao, chất lượng tốt. Sản phẩm
củ khoai lang Đồng Thái ngon hơn
so với những sản phẩm cùng loại
được trồng ở nơi khác là do nơi đây
có những chân ruộng cao, đất cát
pha rất phù hợp với sự sinh trưởng,
phát triển của khoai lang. Bởi vậy,
đây cũng chính là sản phẩm chủ
lực của Hợp tác xã dịch vụ - kinh
doanh Đồng Thái (Hợp tác xã Đồng
Thái) trong những năm qua.
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Đồng Thái là vùng có truyền thống trồng
khoai lang, sản phẩm khoai lang của địa
phương có độ bở vừa phải, bùi của tinh bột,
ngọt của chất đường, hương vị thơm ngon
hiếm thấy. Do đó, trước đây khoai lang Đồng
Thái từng là sản vật tiến vua với chất lượng
“thơm như mật, lòng vàng như mơ”.
Với những giá trị mà sản phẩm củ khoai lang
và rau khoai lang mang lại, năm 2020 Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội đã đánh giá, phân
hạng và quyết định công nhận sản phẩm củ
khoai lang Đồng Thái OCOP 4 sao và rau khoai
lang Đồng Thái OCOP 3 sao.
Năm 2014, khoai lang Đồng Thái đã được
Cục Sở hữu trí tuệ công nhận là nhãn hiệu
tập thể. Trong chiến lược phát triển, Hợp tác
xã Đồng Thái chủ trương khuyến khích người
dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
mở rộng diện tích xây dựng mô hình trồng
khoai lang tập trung theo hướng hàng hóa.

Khoai lang của Hợp tác xã Đồng Thái được
xem là một thức quà dân dã, hợp với khẩu vị
nhiều người tiêu dùng. Ngày nay, người dân
Đồng Thái đang nỗ lực để sản phẩm của họ
có mặt nhiều hơn trong bữa ăn của các gia
đình bởi khoai lang vừa ngon ngọt, dễ ăn, dễ
chế biến và là sản phẩm an toàn.

Không chỉ thu hoạch được củ mà giống khoai
này còn cho ngọn rau. Theo các chuyên gia
dinh dưỡng, giống khoai lang Đồng Thái có
hàm lượng vitamin C và vitamin B6 chứa
nhiều ở mô trên mặt lá non và chồi hơn so với
bộ phận thân dây, cuống lá và củ khoai lang.
Ngoài ra, hàm lượng riboflavin và vitamin B6
ở lá già nhiều hơn so với củ và lá non.

RAU KHOAI LANG ĐỒNG THÁI
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Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú

Địa chỉ: Thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trịnh Thị Nguyệt
Điện thoại: 0378751060

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Đậu tương hữu cơ (MSP: 01-277-01-2020)

Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ
Đồng Phú (Hợp tác xã Đồng Phú)
được thành lập năm 2017 với 103
thành viên, chuyên sản xuất và tiêu
thụ các sản phẩm hữu cơ, trong đó
chủ đạo là lúa, đậu tương hữu cơ.
Nhằm tăng sản lượng cây trồng và
mở rộng thị trường tiêu thụ, năm
2020, Hợp tác xã Đồng Phú đã mở
rộng diện tích sản xuất, ký kết
hợp đồng đầu tư, phục vụ cho thị
trường trong nước và hướng đến
xuất khẩu tại thị trường Mỹ.

40

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

ĐẬU TƯƠNG HỮU CƠ
Giàu chất dinh dưỡng - Tốt cho sức khỏe!
Với quy trình sản xuất an toàn tuyệt đối, sản
phẩm đậu tương và gạo hữu cơ của Hợp tác
xã Đồng Phú được người tiêu dùng trong và
ngoài nước tin tưởng và lựa chọn.
Trong năm 2019-2020, sản phẩm gạo và
đậu tương hữu cơ Đồng Phú được Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân
hạng và quyết định công nhận sản phẩm
OCOP 4 sao.
Hợp tác xã Đồng Phú là đơn vị duy nhất trồng đậu tương và gạo hữu cơ ở miền Bắc do tổ
chức JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) kiểm soát. Đậu tương có giống thuần chủng
NON-GMO, trong quá trình sản xuất, Hợp tác xã Đồng Phú thực hiện nghiêm cam kết không
phun thuốc trừ sâu, không sử dụng phân bón hóa học. Ngoài ra, sản phẩm được bảo quản
ở điều kiện tốt sau thu hoạch để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Đậu tương hữu cơ Đồng Phú
cũng là sản phẩm của chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản tiêu biểu của Hà Nội.
Hiện nay, sản phẩm đậu tương hữu cơ của Hợp tác xã Đồng Phú đã được nhiều đơn vị đứng
ra thu mua và tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Trong quá trình sản xuất và chế biến, Hợp
tác xã Đồng Phú đã phối hợp với các đơn vị uy tín để gia tăng giá trị sản phẩm, tất cả các sản
phẩm của Hợp tác xã Đồng Phú đều có truy xuất nguồn gốc gắn mã Qr Code, sản xuất minh
bạch, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, hướng tới xuất khẩu bền vững. Nhờ đó, hiệu
quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp gia tăng giá trị.
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Hợp tác xã sản xuất bưởi an toàn Quế Dương
Địa chỉ: Thôn 2, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Như Hảo
Điện thoại: 0982921958

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Bưởi Diễn Quế Dương (MSP: 01-274-09-2020)

Quả bưởi Diễn Quế Dương của Hợp tác xã sản xuất bưởi an toàn Quế Dương (Hợp tác xã Quế
Dương) là đặc sản nổi tiếng của mảnh đất Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Với
hương vị đặc trưng riêng bưởi Diễn Quế Dương được đông đảo người tiêu dùng quan tâm, lựa
chọn. Để khẳng định thương hiệu, những năm qua, Hợp tác xã Quế Dương không ngừng nâng
cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Năm 2020, sản phẩm bưởi Diễn Quế Dương của Hợp tác
xã Quế Dương đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định
công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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Quả bưởi Diễn Quế Dương được trồng ở Cát Quế từ lâu, có những cây đã trên 40 năm tuổi
nhưng vẫn phát triển tốt, cho quả đều đều hàng năm. Đây là giống bưởi quý, cứ vào mỗi dịp
Tết Nguyên đán người dân lại tìm mua bưởi Diễn Quế Dương được trồng ở mảnh đất Cát Quế
để bày mâm ngũ quả dâng lên tổ tiên.
Ngoài việc chăm sóc bưởi tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình VietGAP, các hộ trồng bưởi
của Hợp tác xã Quế Dương cũng học hỏi cách bao quả bưởi để không bị rám nắng, tránh vi
khuẩn gây hại xâm nhập và thay đổi màu sắc quả bưởi, khi bán được khách hàng ưa chuộng,
giá thành cao.

Không chỉ có hương vị thơm, ngon đặc trưng, bưởi Diễn Quế Dương còn có hình dáng đẹp, bắt
mắt. Quả bưởi có bộ lá to, xanh đậm che kín nên ít bị rám nắng và đặc biệt cây bưởi có hệ thân
cành phát triển mạnh, gấp đôi so với giống bưởi Diễn trồng ở nơi khác. Bưởi Diễn Quế Dương
được trồng tại địa phương có khả năng chống chịu úng và sâu bệnh tốt nên không phải phun
thuốc phòng trừ sâu bệnh nhiều như các loại quả khác. Bên cạnh đó, thay vì sử dụng phân
hóa học, người dân đã bón phân hữu cơ nhằm giúp cho cây khỏe mạnh để có những quả bưởi
thơm, ngon tự nhiên, vị ngọt đậm mà vẫn đầy đủ dưỡng chất.
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Hộ kinh doanh Mai Như Khúc

Địa chỉ: Thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Mai Như Khúc
Điện thoại: 0986179282

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Bưởi thồ Bạch Hạ Phú Xuyên (MSP: 01-280-55-2020)

Giống bưởi Thồ bắt đầu xuất hiện tại
vùng đất Phú Xuyên từ khoảng 60 năm
trước, có nhiều câu chuyện kể về nguồn
gốc tên bưởi Thồ, người thì bảo quả bưởi
Thồ có dạng bầu dục bày gọn gàng vào
sọt nên được cánh xe thồ rất ưa chuộng
gọi là bưởi Thồ, người thì lại giải thích
bởi quả có vị ngọt, chua chua kiểu “thồ
thồ” nên gọi là bưởi Thồ, có người lại
chia sẻ cái tên bưởi Thồ được bắt nguồn
từ khi những người dân vận chuyển bưởi
từ huyện Phú Xuyên vào nội thành Hà
Nội để buôn bán bằng phương tiện xe
thồ, vì vậy gọi là bưởi Thồ.
Hiện nay, bưởi Thồ được trồng nhiều tại xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
do đặc tính của quả bưởi Thồ thường cho thu hoạch sớm, đúng dịp Tết Trung thu rằm tháng
tám. Quả bưởi Thồ có hình bầu dục, tôm giòn, mọng nước, vị ngọt mát, được nhiều người ưa
chuộng. Một trong số những hộ dân trồng nhiều bưởi Thồ nhất xã Bạch Hạ chính là Hộ kinh
doanh Mai Như Khúc.
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Khác với các loại bưởi khác, bưởi Thồ dễ chăm sóc, tốn rất ít công sức. Giai đoạn ra hoa người
dân không phải thụ phấn bổ sung. Sau khi thu hoạch xong chỉ tỉa cành, bón 1 lần phân NPK
Lâm Thao và 3 lần Kali, phun thuốc bảo vệ thực vật 1 lần vào giai đoạn chuẩn bị ra nụ rồi chờ
thu hoạch.
Không chỉ có chất lượng thơm ngon, bưởi Thồ còn khiến
rất nhiều người ngạc nhiên về khả năng cho quả. Theo ông
Mai Như Khúc, trung bình mỗi cây có thể cho 250 quả. Đặc
biệt cây bưởi 30 năm tuổi của gia đình ông mỗi vụ cho đến
400 quả.
Để phát triển thương hiệu bưởi Thồ Phú Xuyên, năm 2020,
Hộ kinh doanh Mai Như Khúc được Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận
sản phẩm bưởi thồ Bạch Hạ Phú Xuyên OCOP 4 sao.
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Cơ sở trồng nấm Thuần Việt

Địa chỉ: Thôn Thường Liễu, xã Tân Dân, Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trần Văn Thuần
Điện thoại: 0983521435

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Nấm sò (MSP: 01-280-54-2020)

Với mong muốn cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng, ông Trần Văn Thuần
chủ Cơ sở trồng nấm Thuần Việt, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đã phát
triển mô hình trồng nấm. Năm 2013, Cơ sở trồng nấm Thuần Việt mở rộng quy mô lên đến
4.500m². Để tiết kiệm chi phí, Cơ sở đã tận dụng mùn cưa, rơm rạ để làm nguyên liệu sản xuất.
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Tham gia Chương trình OCOP thành phố Hà Nội năm 2020, sản phẩm nấm sò của Cơ sở trồng
nấm Thuần Việt đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết
định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
Để có được sản phẩm nấm đạt chất lượng cao, ngoài khâu lựa chọn giống thì phương pháp
ủ nguyên liệu cũng quyết định nhiều tới chất lượng của sản phẩm. Theo đó, nguyên liệu phải
được lựa chọn kỹ, loại bỏ hết các tạp chất, thanh trùng sạch sẽ. Bên cạnh đó, người trồng
luôn phải tuân thủ các quy trình sản xuất, chế biến nấm theo hướng an toàn từ khâu trồng
cấy nấm, tưới bằng nước sạch đến vệ sinh khu nuôi trồng hàng ngày.
Đặc biệt, trước xu hướng tiêu dùng nông sản sạch và an toàn của người dân, ông Trần Văn
Thuần luôn lựa chọn các sản phẩm sạch, an toàn và sản xuất nấm hoàn toàn theo hướng hữu
cơ, không sử dụng phân bón hóa học và chất bảo quản.
Cơ sở trồng nấm Thuần Việt là một mô hình đa lợi ích. Ngoài đem lại thu nhập ổn định cho
gia đình, tạo ra thực phẩm an toàn cung cấp cho người tiêu dùng góp phần tạo công ăn việc
làm cho lao động địa phương phát triển kinh tế.
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Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý
Địa chỉ: Bãi tổng màu xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đặng Thị Cuối
Điện thoại: 0986758153
■
■
■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■
■
■

Quả Đu đủ (MSP: 01-273-09-2020)
Su hào (MSP: 01-273-10-2020)
Rau tòm bóp (MSP: 01-273-11-2020)
Rau ngót (MSP: 01-273-12-2020)
Rau mồng tơi (MSP: 01-273-13-2020)
Rau muống (MSP: 01-273-14-2020)
Rau lang (MSP: 01-273-15-2020)
Rau cải xanh (MSP: 01-273-16-2020)
Rau cải ngồng (MSP: 01-273-17-2020)

■
■
■
■
■
■
■
■

Rau cải ngọt (MSP: 01-273-18-2020)
Rau cải bó xôi (MSP: 01-273-19-2020)
Rau Dền (MSP: 01-273-20-2020)
Mướp hương (MSP: 01-273-21-2020)
Măng tây (MSP: 01-273-22-2020)
Khoai môn (MSP: 01-273-23-2020)
Dưa chuột baby (MSP: 01-273-24-2020)
Bông hẹ (MSP: 01-273-25-2020)

Từng làm việc trong những trang trại rau công nghệ cao ở Đài Loan, chị Đặng Thị Cuối ở xã
Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã góp nhặt kinh nghiệm và công nghệ
hiện đại để trở về quê hương xây dựng thành công vườn rau công nghệ cao sản xuất theo
hướng hữu cơ, đem lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân địa phương.
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Năm 2007, vợ chồng anh chị Cuối Quý đã cùng nhau
xuất khẩu lao động sang Đài Loan và làm việc tại một
Công ty sản xuất rau hữu cơ. Trước khi đi, anh chị
có đem theo nhiều hạt giống các loại ở Việt Nam để
trồng thử nghiệm và học cách chăm bón. Sau 8 năm,
anh chị trở về quê nhà và thành lập Hợp tác xã sản
xuất và tiêu thụ rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý
(Hợp tác xã Cuối Quý) để sản xuất, tiêu thụ rau an
toàn theo hướng hữu cơ.
Để đảm bảo thuận tiện cho công tác vận chuyển, tiêu thụ nông sản, từ năm 2020, Hợp tác xã
Cuối Quý thực hiện các dịch vụ giao, nhận rau đến tận tay các khách hàng rất kịp thời, nhanh
chóng và hiệu quả.
Lúc mới khởi nghiệp anh chị Cuối Quý gặp
rất nhiều khó khăn từ khâu trồng, chăm sóc,
thu hoạch, tiêu thụ... Tuy nhiên, với quyết tâm
trồng rau theo hướng hữu cơ công nghệ Nhật
Bản, anh chị đã đầu tư thuê thêm đất, nâng
tổng diện tích lên 5ha, đồng thời đào tạo kỹ
thuật canh tác cho bà con trong vùng.
Hàng ngày Hợp tác xã Cuối Quý cung cấp rau
an toàn cho các Trường học trên địa bàn huyện
Đan Phượng, các chuỗi cửa hàng thực phẩm
sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hầu hết
sản phẩm của Hợp tác xã được các đơn vị đặt
hàng thường xuyên với giá thành ổn định.
Đặc biệt, năm 2020, 17 sản phẩm rau, củ, quả các loại của Hợp tác xã Cuối Quý đã được Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Viên Sơn

Địa chỉ: Số 80 phố Tiền Huân, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Bùi Thị Hiếu
Điện thoại: 0988720485

■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■
■
■

Quả Bầu (MSP: 01-269-27-2020)
Rau cải ngồng (MSP: 01-269-20-2020)
Cà chua (MSP: 01-269-25-2020)
Đậu cô ve (MSP: 01-269-29-2020)
Mồng tơi (MSP: 01-269-19-2020)
Rau Cải canh (MSP: 01-269-17-2020)
Rau Muống (MSP: 01-269-18-2020)

■
■
■
■
■
■

Dưa lê (MSP: 01-269-05-2020)
Quả Mướp hương (MSP: 01-269-26-2020)
Rau Mùi (MSP: 01-269-23-2020)
Dưa chuột (MSP: 01-269-21-2020)
Hành lá (MSP: 01-269-24-2020)
Quả Su Su (MSP: 01-269-28-2020)

“Thực phẩm chất lượng cho cuộc sống tốt đẹp hơn”

Tận dụng lợi thế địa phương trong việc sản xuất nông nghiệp an toàn, những năm qua Hợp
tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Viên Sơn (Hợp tác xã Viên Sơn) có địa chỉ tại phường
Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội không ngừng đầu tư, sản xuất nông nghiệp theo
hướng an toàn, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.
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Sơn Tây là vùng đất có truyền thống làm
nông nghiệp và trồng rau, củ, quả lâu
năm. Hợp tác xã Viên Sơn do chị Bùi Thị
Hiếu làm Giám đốc đã vinh dự là đơn
vị tiêu biểu nhất có mô hình trang trại
trồng rau an toàn.
Năm 2020, Hợp tác xã Viên Sơn
tham gia Chương trình OCOP Thành
phố được Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết
định công nhận 13 sản phẩm rau, củ,
quả OCOP 3 sao.

Trong quá trình trồng và chăm sóc rau, củ,
quả, Hợp tác xã Viên Sơn đã áp dụng công
nghệ tưới nhỏ giọt, bón phân hữu cơ cho cây
trồng, đảm bảo nguồn thực phẩm tươi, sạch
đến các bữa ăn trong mỗi gia đình. Đất trồng
rau được bón phân gà ủ hoai mục, phun chế
phẩm vi sinh rồi dùng vôi bột ủ tiếp 6 tháng
mới được sử dụng để trồng trọt. Hợp tác xã
Viên Sơn còn sử dụng nguồn nước đảm bảo
vệ sinh, sử dụng hệ thống tưới phun sương tự
động tiết kiệm chi phí.

Hiện nay, Hợp tác xã Viên Sơn đang cung
cấp rau an toàn cho cho các bếp ăn tập
thể, trường học, các cửa hàng thực
phẩm sạch tại địa phương và trên địa
bàn Thành phố. Thời gian tới, Hợp tác xã
Viên Sơn sẽ đầu tư nhà lưới để sản xuất
rau ăn lá ngắn ngày nhằm hạn chế tác
động của thời tiết, hạn chế sâu bệnh hại
để năng suất chất lượng được nâng cao.
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Công ty TNHH thực phẩm Ngân Giang

Địa chỉ: Thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Tô Văn Quý Hợi
Điện thoại: 0972 689 883

■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■
■
■

Đậu cô ve Ngân Giang (MSP: 01-017-47-2020)
Cà tím tròn Ngân Giang (MSP: 01-017-48-2020)
Cà chua Ngân Giang (MSP: 01-017-86-2020)
Cải bẹ Ngân Giang (MSP: 01-017-84-2020)
Cải ngồng Ngân Giang (MSP: 01-017-85-2020)
Mồng tơi (MSP: 01-017-21-2020)
Mướp hương (MSP: 01-017-22-2020)

Công ty TNHH thực phẩm Ngân Giang (Công ty Ngân Giang) được thành lập năm
2016, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn
thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận. Tọa lạc tại xã Nguyên Khê, một trong
những vùng chuyên canh trồng rau an toàn của huyện Đông Anh, Công ty Ngân Giang
có điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển thương hiệu rau an toàn Ngân Giang
đến với đông đảo người tiêu dùng.
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Ngay từ khi thành lập, Công ty Ngân Giang đã đưa ra tiêu chí, người tiêu dùng phải được dùng
sản phẩm sạch an toàn. Để bảo đảm tiêu chí này, các loại rau của Công ty Ngân Giang đều
được chăm bón bằng phân hữu cơ ủ hoai mục, chế phẩm sinh học vi sinh BiO-EM 5in1.
Công ty Ngân Giang cũng đã áp dụng các phương pháp phòng, trừ sâu bệnh hại hiệu quả như
luân canh, xen canh các chủng loại rau khác họ để hạn chế sâu, bệnh. Ưu tiên sử dụng các
biện pháp thủ công khi mật độ sâu, bệnh thấp như bắt, giết sâu non, ngắt lá bệnh đem tiêu
hủy. Sử dụng chế phẩm sinh học, vi sinh, thảo mộc và đảm bảo thời gian cách ly theo quy định.

Với việc đáp ứng được các tiêu chuẩn về rau an toàn đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, Công
ty Ngân Giang được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định
công nhận 07 sản phẩm OCOP 3 sao. Đây là động lực lớn để Công ty Ngân Giang tiếp tục đẩy
mạnh phát triển và quảng bá thương hiệu Rau sạch Ngân Giang - Đông Anh đến với đông đảo
người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh, thành lân cận.
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Hợp tác xã Khải Hưng

Địa chỉ: Thôn Tằng Mi, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Quang Khải
Điện thoại: 0988 766 296

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Su hào Khải Hưng (MSP: 01-017-58-2020)
Rau muống Khải Hưng (MSP: 01-017-57-2020)
Rau cải ngọt (MSP: 01-017-29-2020)
Rau dền (MSP: 01-017-30-2020)

Hợp tác xã Khải Hưng được thành lập từ năm 2012. Hiện là Hợp tác xã tiêu biểu của thành phố
Hà Nội đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nông
sản sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Với phương châm đẩy mạnh áp dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, Hợp tác xã Khải Hưng ngày càng
khẳng định được thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.
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Năm 2020, Hợp tác xã Khải Hưng đã được Ủy
ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân
hạng và quyết định công nhận 04 sản phẩm
OCOP 3 sao.

Trên diện tích canh tác 10ha, Hợp tác xã Khải Hưng đã đầu tư
xây dựng hệ thống nhà màng, tưới phun tự động, kho lạnh, kho
bảo quản, sơ chế rau, củ theo tiêu chuẩn VietGAP. Theo đó, quy
trình sản xuất rau an toàn của Hợp tác xã Khải Hưng tuân thủ
nghiêm ngặt 5 không là không thuốc trừ sâu, không chất bảo
quản, không thuốc diệt cỏ, không giống biến đổi gen và không
kích thích tăng trưởng.
Hợp tác xã Khải Hưng sản xuất theo chuỗi khép kín từ chọn
giống, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và tiêu thụ. Các loại rau,
củ có giá trị kinh tế cao được Hợp tác xã Khải Hưng lựa chọn
là: Su hào, rau cải ngọt, rau muống, rau dền...
Hiện nay, mỗi năm Hợp tác xã Khải Hưng cung ứng ra thị
trường với sản lượng khoảng từ 600 đến 700 tấn rau, củ các
loại. Phần lớn sản phẩm của Hợp tác xã Khải Hưng được phân
phối tại hệ thống các siêu thị, kênh phân phối, các nhà máy,
cụm công nghiệp và các cửa hàng thực phẩm uy tín trên địa
bàn thành phố Hà Nội.
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Hợp tác xã nông nghiệp Chu Quyến

Địa chỉ: Thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Trung Dậu
Điện thoại: 0387761610

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Mồng tơi (MSP: 01-271-30-2020)
Mướp đắng (MSP: 01-271-29-2020)
Quả Mướp (MSP: 01-271-27-2020)
Quả Bầu (MSP: 01-271-26-2020)

Hợp tác xã nông nghiệp Chu Quyến (Hợp tác xã Chu Quyến) được thành lập từ năm 2009.
Đến nay, đơn vị liên tục triển khai các dự án sản xuất rau an toàn theo quy trình khép kín từ
sản xuất đến tiêu thụ. Các thành viên trong Hợp tác xã Chu Quyến luôn tin tưởng và tuân thủ
nghiêm ngặt các quy định trong các khâu như: chọn giống, chăm sóc, bón phân, sơ chế… để
có những sản phẩm rau, củ, quả đạt chất lượng tốt nhất, an toàn cho sức khỏe của người tiêu
dùng.
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Trong sản xuất, các thành viên Hợp tác xã Chu Quyến cũng nhận được sự
hỗ trợ về kỹ thuật của Công ty TNHH Thực phẩm rau Ravi đảm bảo đúng
quy trình, được theo dõi trên phần mềm máy tính và quan sát qua hệ thống
camera được lắp đặt tại vùng sản xuất.
Sản phẩm của Hợp tác xã Chu Quyến khi bán trên thị trường được đóng gói có
gắn mã vạch QR Code để người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc xuất xứ.
Nhờ đó kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm rau an toàn chất lượng cao của Hợp
tác xã Chu Quyến, được người tiêu dùng đón nhận.
Hiện nay các sản phẩm rau, củ, quả của Hợp
tác xã chu Quyến đa dạng, phong phú về
chủng loại như: ngô bao tử, rau cải xanh, rau
muống, cà chua, dưa chuột, cà tím, rau mồng
tơi, mướp đắng, quả mướp, quả bầu... và các
loại rau gia vị.
Năm 2020, Hợp tác xã nông nghiệp Chu Quyến
được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh
giá, phân hạng và quyết định công nhận
04 sản phẩm OCOP 3 sao. Điều này đã giúp Hợp
tác xã Chu Quyến khẳng định uy tín, thương
hiệu rau an toàn tới người tiêu dùng Thủ đô.
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Công ty TNHH Vương Linh Chi Boniface
Địa chỉ: Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Vương Khương Duy
Điện thoại: 0569251016

■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■
■

Rau xà lách xoăn Vương Linh Chi (MSP: 01-017-49-2020)
Rau xà lách tím Vương Linh Chi (MSP: 01-017-50-2020)
Rau cải chíp (MSP: 01-017-23-2020)
Rau cải ngọt (MSP: 01-017-24-2020)

Công ty TNHH Vương Linh Chi
Boniface (Công ty Vương Linh Chi)
được thành lập vào năm 2019,
chuyên cung cấp các sản phẩm
rau sạch theo mùa vụ đặc biệt là
các rau họ cải. Với mong muốn
mang đến những bữa ăn ngon, đầy
đủ chất dinh dưỡng và tuyệt đối an
toàn cho các gia đình Việt nên chỉ
sau hơn 2 năm phát triển, thương
hiệu rau sạch Boniface được khá
nhiều người tiêu dùng Thủ đô tin
tưởng và lựa chọn.
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Sự thành công của Công ty Vương
Linh Chi bắt nguồn từ “niềm tin
vào sự lựa chọn thông minh của
người tiêu dùng”. Bởi vậy, Công ty
Vương Linh Chi 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.
Các sản phẩm rau, củ của Công
ty Vương Linh Chi sản xuất đều
phải tuân thủ chặt chẽ theo tiêu
chuẩn VietGAP, đảm bảo không
thuốc trừ sâu, không chất bảo
quản, không thuốc diệt cỏ, không
giống biến đổi gen và không kích
thích tăng trưởng.

Với những cố gắng mang đến cho
người tiêu dùng những sản phẩm rau
an toàn và chất lượng nhất, năm 2020
Công ty Vương Linh Chi đã được Ủy
ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh
giá, phân hạng và quyết định công
nhận 04 sản phẩm OCOP 3 sao. Đây là
tín hiệu quan trọng góp phần thúc đẩy
phát triển sản xuất, kinh doanh, đồng
thời tạo được uy tín và chất lượng sản
phẩm trên thị trường.
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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: 0987325380

■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Rau mồng tơi Ba Chữ (MSP: 01-017-54-2020)
Rau cải chíp Ba Chữ (MSP: 01-017-53-2020)
Rau cải ngồng (MSP: 01-017-27-2020)

Được thành lập từ năm 2016, Hợp tác xã Ba Chữ có địa chỉ tại xã Vân Nội, huyện Đông
Anh, thành phố Hà Nội chuyên cung cấp các loại rau an toàn được sản xuất theo tiêu chuẩn
VietGAP, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng Thủ đô và các vùng lân cận.
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Hiện tại, Hợp tác xã Ba Chữ đang sản xuất và tiêu thụ hơn 30 chủng loại rau, củ, quả các loại
được phân bố đều theo mùa trong năm như: Bắp cải 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, rau ngải cứu… cùng một số loại rau khác.
Đặc biệt, các sản phẩm rau an toàn của Hợp tác xã Ba Chữ không sử dụng thuốc trừ sâu,
thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ, cũng như các loại phân hóa học. Chính vì vậy, thương
hiệu rau an toàn Ba Chữ ngày càng lan rộng, được người tiêu dùng đón nhận.

Tham gia Chương trình OCOP Thành phố, trong 02 năm 2019-2020, Hợp tác xã Ba Chữ được
Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 04 sản phẩm
OCOP 3 sao.

Để cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao, Hợp tác xã Ba Chữ luôn tuân thủ
nghiêm ngặt. Trong các khâu, từ chọn giống, chăm sóc, tưới nước… đến thu hoạch phân loại,
sơ chế làm sạch và đóng gói sản phẩm đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
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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: 0972511393

■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Mướp đắng Sơn Du (MSP: 01-017-56-2020)
Dưa chuột Sơn Du (MSP: 01-017-55-2020)
Cà tím dài (MSP: 01-017-28-2020)

Hợp tác xã Sơn Du được thành lập từ năm 1998, chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm
nông nghiệp, cây dược liệu an toàn. Đây là vùng đất rất thuận lợi cho trồng lúa, rau màu và
rau, củ, quả. Đặc biệt, dù trái mùa vẫn đem lại năng suất chất lượng và sản lượng cao.

Hợp tác xã Sơn Du sản
xuất rau an toàn trên
tổng diện tích 70ha,
trong đó ưu tiên trồng
những giống cây mới.
Vì vậy, thời gian canh
tác thường ngắn hơn
so với canh tác truyền
thống mà vẫn cho sản
lượng và năng xuất cao.
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Bên cạnh đó, Hợp tác xã cũng phát triển mô
hình sản xuất nông sản theo hướng an toàn
sinh học để đáp ứng nhu cầu sử dụng nông sản
an toàn của người tiêu dùng. Đồng thời cũng
đảm bảo lợi ích, đời sống kinh tế cho người
nông dân và thân thiện với môi trường.
Những năm qua, Hợp tác
xã Sơn Du không ngừng
đẩy mạnh áp dụng khoa
học kỹ thuật vào canh tác,
sản xuất rau, củ an toàn.
Các thành viên Hợp tác xã
cũng cùng nhau đóng góp
vốn xây dựng hệ thống nhà
lưới với quy mô 2,5ha để
phục vụ sản xuất nông sản
theo hướng hữu cơ.
Đặc biệt, Hợp tác xã Sơn Du có 04 sản phẩm rau, củ, quả an toàn được Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP, năm 2019 có 01 sản
phẩm OCOP 3 sao và năm 2020 có 03 sản phẩm OCOP 3 sao.
Với định hướng sản xuất và tiêu thụ nông sản
theo hướng hữu cơ, những sản phẩm rau của
Hợp tác xã Sơn Du luôn có giá cao hơn so với
sản phẩm canh tác theo phương pháp truyền
thống từ 5-10%. Với sản lượng trên 2 tấn rau các
loại/tháng, Hợp tác xã Sơn Du sẽ xây dựng được
chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, bền vững, nâng
cao giá trị sản phẩm nông sản tương xứng với
công sức lao động để người nông dân yên tâm
sản xuất.
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Cơ sở Đỗ Dũng

Địa chỉ: Thôn 6, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đỗ Văn Dũng
Điện thoại: 0339668955

■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Gà muối (MSP: 01-272-06-2020)
Giò trâu muối (MSP: 01-272-07-2020)
Giò bò (bê) muối (MSP: 01-272-08-2020)

Được biết đến là một cơ sở chuyên sản xuất và chế biến các loại thực phẩm sạch, những năm
qua, Cơ sở Đỗ Dũng có địa chỉ tại thôn 6, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà
Nội không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo uy tín đối với người tiêu dùng Thủ đô và
các tỉnh thành lân cận.
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Các sản phẩm nổi bật của Cơ sở Đỗ Dũng bao gồm:
Gà muối, giò bò (bê) muối và giò trâu muối. Cơ sở
đã xây dựng được cơ sở vật chất nhà xưởng rộng rãi,
sạch sẽ và hiện đại đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm, sản phẩm tươi, thơm ngon tự nhiên. Để sản
phẩm có chất lượng tốt, cơ sở luôn tỉ mỉ từ khâu lựa
chọn nguyên liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng sản
phẩm. Bởi vậy, thực phẩm sạch Đỗ Dũng được các
siêu thị, cửa hàng kinh doanh thực phẩm, người tiêu
dùng lựa chọn và là những khách hàng thường xuyên
thân thiết của cơ sở.

Gà muối

Giò bê muối

Giò trâu muối

Với uy tín và chất lượng, 03 sản phẩm gồm: Gà muối, giò bò (bê) muối và giò trâu muối của
Cơ sở Đỗ Dũng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết
định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020.
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Hợp tác xã Nấm Nghĩa Minh

Địa chỉ: Thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trần Sỹ Hùng
Điện thoại: 0904689687

■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Nấm sò nâu (Nấm bào ngư nâu) (MSP: 01-273-29-2020)
Nấm linh chi đỏ (MSP: 01-273-30-2020)
Nấm hương (MSP: 01-273-31-2020)

Hợp tác xã Nấm Nghĩa Minh xã Đan
Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố
Hà Nội được thành lập vào năm 2016,
chuyên cung ứng nấm chất lượng cao
trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau hơn
5 năm hoạt động, thương hiệu Nấm
Nghĩa Minh được nhiều người tiêu dùng
tin tưởng và lựa chọn.
Sử dụng công nghệ cao trong trồng
nấm, Hợp tác xã Nấm Nghĩa Minh đã
đầu tư xây dựng dây chuyền thiết bị
máy móc hiện đại như máy hấp, ép,
đóng gói…, từ đó tạo nguồn lực kinh
tế lâu dài cho các thành viên Hợp tác
xã Nấm Nghĩa Minh. Hiện nay, Hợp tác
xã Nấm Nghĩa Minh có thu nhập từ
500-600 triệu đồng/ha/năm từ sản xuất
nấm. Đồng thời, tạo việc làm ổn định
cho 9 lao động với mức thu nhập 5 triệu
đồng/người/tháng.
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Để đảm bảo chất lượng
của sản phẩm, các nguyên
liệu phục vụ trồng nấm
của Hợp tác xã Nấm Nghĩa
Minh đều phải lựa chọn,
kiểm tra kỹ càng, bảo đảm
không tồn dư thuốc bảo vệ
thực vật và được quản lý
chất lượng chặt chẽ theo
tiêu chuẩn VietGAP.

Nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn
VietGAP và ứng dụng công
nghệ cao, các sản phẩm nấm
của Hợp tác xã Nấm Nghĩa
Minh luôn đạt độ chuẩn cao,
mũ to, thân dài, mập, màu sắc
đẹp mắt. Nấm được thu hoạch
sau đó cắt chân, đóng gói, dán
tem mác đầy đủ và được bảo
quản trong kho lạnh trước khi
mang đi tiêu thụ.

Quy trình trồng nấm của Hợp
tác xã Nấm Nghĩa Minh rất
bài bản và khoa học. Hợp tác
xã Nấm Nghĩa Minh đã đầu tư
hệ thống phun sương, tạo ẩm
tự động. Nhờ việc ứng dụng
công nghệ xanh nên sản
phẩm nấm của Hợp tác xã
Nấm Nghĩa Minh đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm, sức
khỏe cho người tiêu dùng.

Với những kết quả đạt được, năm 2020,
Hợp tác xã Nấm Nghĩa Minh được Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá,
phân hạng và quyết định công nhận 03
sản phẩm gồm: Nấm sò nâu, nấm linh
chi đỏ, nấm hương đạt OCOP 3 sao. Đây
sẽ là một động lực quan trọng thúc đẩy
thương hiệu Nấm Nghĩa Minh ngày càng
phát triển.
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Hộ kinh doanh Kiều Bá Hòa

Địa chỉ: Thôn Sổ Tơi, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Kiều Bá Hòa
Điện thoại: 0913313748

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Thanh long (MSP: 01-276-69-2020)

Thanh Long ruột đỏ là cây trồng chủ lực tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, thành phố Hà
Nội, đây là loại cây trồng có năng suất và chất lượng cao, giá thành sản phẩm trên thị trường
luôn ổn định nên đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân.
Tận dụng thế mạnh của địa phương, Hộ kinh doanh Kiều Bá Hòa đã mạnh dạn đầu tư, chuyển
đổi diện tích đất nông nghiệp tập trung để trồng cây Thanh Long ruột đỏ. Hiện tại, hộ gia đình
anh Kiều Bá Hòa có 15ha vườn trồng Thanh Long ruột đỏ. Trong quá trình sản xuất, gia đình
anh Hòa luôn cẩn trọng từ khâu trồng, chăm sóc, phòng bệnh đến thu hoạch.
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Thanh Long
“Nâng cao giá trị, phát triển bền vững”
Với hương vị ngọt mát, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, sản phẩm Thanh Long
Kiều Bá Hòa đã tạo được thương hiệu trên thị trường nông sản Hà Nội. Sản phẩm đã được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm
OCOP 3 sao năm 2020.
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Hợp tác xã nông nghiệp Liên Hà

Địa chỉ: Thôn Đoài, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Bá Quân
Điện thoại: 0967843377

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Chuối tiêu hồng (MSP: 01-273-28-2020)

Hợp tác xã nông nghiệp Liên Hà (Hợp tác xã Liên
Hà) có địa chỉ tại thôn Đoài, xã Liên Hà, huyện
Đan Phượng, thành phố Hà Nội được thành lập
theo Luật HTX năm 1997, chuyên sản xuất và
tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp an toàn,
trong đó sản phẩm chủ lực là chuối tiêu hồng.
Với địa thế nằm trên vùng đất phù sa, phì nhiêu
màu mỡ ven sông Hồng, chuối tiêu hồng của
các thành viên Hợp tác xã Liên Hà có hương vị
thơm ngon đặc trưng được người tiêu dùng rất
ưa chuộng.
Chuối tiêu hồng của Hợp tác xã Liên Hà được
trồng theo chuỗi khép kín đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm, chỉ sử dụng và bảo quản sản
phẩm bằng các chế phẩm sinh học, vi sinh.
Chuối sau khi ra buồng, ngắt hoa được bao
buồng chuối giúp quả chuối không bị côn trùng,
sâu cắn, bảo vệ quả trước các tác nhân của môi
trường làm quả chuối bị trầy xước.
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Chuối tiêu hồng rất dễ trồng, ít sâu bệnh.
Sau 11 đến 12 tháng chuối bắt đầu cho
thu hoạch. Bình thường sẽ thu hoạch vào
khoảng tháng 10 đến tháng 2 của năm
sau. Bình quân mỗi buồng có 8-10 nải,
mỗi nải có 14-18 quả; Năng suất đạt từ
45-50 tấn/ha. Khi quả chín có màu vàng
sáng, hương vị thơm ngon, mẫu mã đẹp.
Đặc biệt khi chín, vỏ vẫn dày và cứng ít
bị hư hỏng nên rất thuận tiện khi vận
chuyển xa.

Chuối tiêu hồng là loại siêu trái cây với hàm lượng giá trị dinh dưỡng cao, được người tiêu
dùng đánh giá cao về chất lượng. Việc sản phẩm chuối tiêu hồng Liên Hà được Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao
năm 2020 sẽ tạo nhiều cơ hội để sản phẩm được lan tỏa ra các địa phương khác trên địa bàn
thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.
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Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Phương Đình
Địa chỉ: Thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Thạch
Điện thoại: 0988150565

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Nho Hạ đen (MSP: 01-273-26-2020)

Với mong muốn làm giàu
trên mảnh đất quê hương,
đi lên từ nông nghiệp, các
hộ thành viên của Hợp tác
xã sản xuất và tiêu thụ rau
an toàn Phương Đình (Hợp
tác xã Phương Đình) tại thôn
La Thạch, xã Phương Đình,
huyện Đan Phượng, thành
phố Hà Nội đã mạnh dạn tìm
tòi, học hỏi đầu tư trồng nho
Hạ đen - cây trồng mới tại
Miền Bắc.
Hiện nay, Hợp tác xã Phương Đình đang sở hữu 75ha diện tích sản xuất nông nghiệp, trong đó
có 15ha trồng nho Hạ đen theo tiêu chuẩn VietGAP. Các hộ thành viên đã xây dựng hệ thống
tưới nước tự động, ủ phân hữu cơ ngay tại vườn để bón cho cây thay vì sử dụng phân hóa học
và thuốc trừ sâu.
Xác định nho Hạ đen là loại cây “khó tính”, yêu cầu kỹ thuật trồng và chăm sóc rất nghiêm
ngặt bởi cây tương đối mẫn cảm, thu hút nhiều loại sâu bệnh nên thời gian đầu các hộ thành
viên của Hợp tác xã Phương Đình luôn tỉ mỉ, học hỏi kinh nghiệm để phát hiện phòng, trừ
sâu, bệnh hại.
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Nho Hạ đen trồng tại xã Phương Đình là giống nho có khả năng thích nghi với điều kiện khí
hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Quả nho to, không hạt, khi chín quả nho sẽ có vị ngọt và mùi
thơm như rượu vang. Mặc dù là loại cây “kén đất” và đòi hỏi người trồng phải kỳ công chăm
sóc nhưng nho Hạ đen có sức sống bền bỉ và thời gian cây cho thu hoạch lên tới 20 năm.
Cây cũng có tốc độ sinh trưởng phát triển rất nhanh, chỉ trồng khoảng 8 tháng đã cho thu
hoạch. Một năm cây nho cho thu hoạch 2 vụ vào tháng 5 và tháng 10 âm lịch, vào chính vụ
tháng 5 thu hoạch cho năng suất cao hơn do có thời gian ngủ đông dài vài tháng. Sản lượng
thu hoạch có thể lên tới 6 đến 7 tạ/sào/năm. Bình quân mỗi sào trừ chi phí, các hộ sản xuất
thu về từ 40-45 triệu đồng/năm.

Mô hình trồng nho Hạ đen của
Hợp tác xã Phương Đình đã đem
lại hiệu quả kinh tế cao cho người
dân địa phương và quả nho đã
được người tiêu dùng đón nhận.
Sản phẩm nho hạ đen đã mang
lại nguồn thu nhập ổn định, cải
thiện đời sống cho các hộ thành
viên. Năm 2020 sản phẩm nho Hạ
đen của Hợp tác xã Phương Đình
được Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội đánh giá, phân hạng và
quyết định công nhận sản phẩm
OCOP 3 sao.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ánh

Địa chỉ: Thôn Thúy Lai, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Ánh
Điện thoại: 0914323687

■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

Bưởi diễn (MSP: 01-276-68-2020)

Xã Phú Kim là một trong những địa phương tiêu biểu của huyện Thạch Thất trong việc thực
hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa sang các loại cây ăn quả cho giá trị cao hơn.
Lựa chọn thế mạnh về thổ nhưỡng và đặc tính sinh trưởng của cây bưởi Diễn, chính quyền địa
phương đã nhân rộng mô hình trồng bưởi Diễn khắp các thôn. Đi đầu trong việc chuyển đổi
cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang cây bưởi Diễn, đó là Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ánh tại thôn
Thúy Lai, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
74

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Gia đình bà Nguyễn Thị Ánh gắn bó với cây bưởi Diễn từ hơn 20 năm trước. Ban đầu gia đình
bà chỉ trồng thử nghiệm hơn 20 gốc bưởi. Sau khi xã Phú Kim tiến hành dồn điền đổi thửa
và xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bà Nguyễn Thị Ánh đã mạnh dạn thuê khoán
1,2ha đất để mở rộng diện tích trồng cây bưởi Diễn. Đến nay, vườn bưởi của gia đình bà đã
phát triển lên tới 700 gốc bưởi.
Quả bưởi Diễn của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ánh có
màu sắc rất đẹp mắt, khi thưởng thức có vị ngọt đậm,
thanh mát, mọng nước. Vườn bưởi của Hộ kinh doanh
Nguyễn Thị Ánh chưa năm nào mất mùa. Mỗi năm thu
hoạch gần 10.000 quả, cho giá trị kinh tế khoảng 700
triệu đồng/năm.
Với mô hình trồng bưởi Diễn hiệu quả, Hộ kinh doanh
Nguyễn Thị Ánh được Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản
phẩm OCOP 3 sao năm 2020.
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Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ Bưởi tôm vàng Thượng Mỗ
Địa chỉ: Thôn An Sơn 2, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phan Văn Tuấn
Điện thoại: 0912105531

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Bưởi tôm vàng (MSP: 01-273-27-2020)

Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ Bưởi tôm vàng Thượng Mỗ (Hợp tác xã Thượng Mỗ) có địa chỉ
tại thôn An Sơn 2, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội chuyên sản xuất và
tiêu thụ bưởi tôm vàng - giống bưởi đặc trưng của người dân nơi đây. Sản phẩm bưởi tôm vàng
được người tiêu dùng Thủ đô rất ưa chuộng bởi mùi thơm và vị ngọt thanh mát rất đặc trưng,
khác với các giống bưởi trồng ở các địa phương khác.
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Theo lời kể của người dân Thượng Mỗ,
cách đây hơn 20 năm, một số hộ dân
trong xã đã đến xã Phú Diễn (nay thuộc
quận Bắc Từ Liêm) xin giống bưởi Diễn
về trồng. Ban đầu thuận theo tự nhiên,
người dân không lai tạo hay chiết, ghép,
tác động vào cây. Khi bưởi ra quả, quả
chín có màu vàng tươi, nhìn bắt mắt và
có mùi rất thơm. Người dân hái ăn thử
thấy múi to, tôm vàng, không he, ráo
múi và ngọt thanh, khác hẳn so với giống
bưởi Diễn được trồng tại Phú Diễn. Từ
đó, người dân đặt tên cho giống bưởi này
là bưởi tôm vàng.
Hiện nay, Hợp tác xã Thượng Mỗ có
trên 120ha trồng bưởi theo tiêu chuẩn
VietGAP. Trong quá trình trồng, chăm
sóc cây bưởi được sinh trưởng và phát
triển một cách tự nhiên, không mất
nhiều công chăm sóc, ít sâu bệnh, thời
gian chín và thu hoạch lại vào đúng dịp
Tết Nguyên đán nên sản phẩm được tiêu
thụ nhanh, giá thành ổn định, mang lại
hiệu quả kinh tế cao.
Hợp tác xã Thượng Mỗ quyết tâm lựa
chọn bưởi tôm vàng là sản phẩm chủ lực
và đã xây dựng thành công nhãn hiệu tập
thể “Bưởi tôm vàng Đan Phượng”. Đặc
biệt, năm 2020 sản phẩm bưởi tôm vàng
của Hợp tác xã Thượng Mỗ đã được Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân
hạng và quyết định công nhận sản phẩm
OCOP 3 sao.
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Hợp tác xã VietGAP Đồng Tiến

Địa chỉ: Thôn Thành Vật, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Đại
Điện thoại: 0985926395

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Quả bưởi Diễn VietGAP Đồng Tiến (MSP: 01-281-10-2020)

Nắm bắt xu thế chuyển đổi cơ
cấu cây trồng mang lại hiệu
quả kinh tế cao, nhiều nông dân
huyện Ứng Hòa đã tìm cho mình
hướng đi đúng đắn phù hợp với
đồng đất tại địa phương. Hợp tác
xã VietGAP Đồng Tiến (Hợp tác
xã Đồng Tiến) là điển hình tiêu
biểu với mô hình trồng bưởi Diễn
theo tiêu chuẩn VietGAP cho thu
nhập cao.
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Hợp tác xã Đồng Tiến sở hữu diện
tích hơn 53ha trồng bưởi Diễn bên
bờ sông Đáy. Đây là vùng đất ven
sông, đất đai phì nhiêu rất thuận lợi
để trồng cây ăn quả. Những cây bưởi
Diễn của Hợp tác xã Đồng Tiến được
chăm sóc rất kỳ công. Để có được
quả bưởi ngon, ngọt vào thời điểm
quả to sẽ sử dụng tro bếp, đỗ tương
ngâm để bón cho cây bưởi. Sau khi
thu hoạch bưởi xong phải cắt tỉa
cành, tạo tán cho cây là tiền đề để
cây bưởi Diễn phát triển khỏe mạnh,
không sâu bệnh.

Bưởi Diễn mang thương hiệu VietGap Đồng
Tiến khi chín có màu vàng rất bắt mắt, mỗi
quả nặng trung bình từ 900gram đến 1,1kg.
Quả bưởi khi bóc có múi to, nhiều nước, tỏa
ra mùi thơm rất đặc trưng, vị ngọt thanh.
Năm 2020, sản phẩm bưởi Diễn của Hợp
tác xã VietGAP Đồng Tiến đã được Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân
hạng và quyết định công nhận sản phẩm
OCOP 3 sao. Đây là cơ hội để quả bưởi Diễn
của Hợp tác xã VietGAP Đồng Tiến quảng
bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu
thụ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các
vùng lân cận.
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Hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Đông Xuân
Địa chỉ: Thôn Thượng, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trần Ngọc Liên
Điện thoại: 0986428265

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Quả bưởi Ngọc Đường Đông Xuân (MSP: 01-016-01-2020)

Xã Đông Xuân nổi tiếng là vùng đất màu mỡ, trù phú bởi phù sa bồi đắp của con sông Cà
Lồ, tạo nên vùng chuyên canh trồng trọt nổi tiếng của huyện Sóc Sơn. Trong đó, bưởi Ngọc
Đường Đông Xuân là loại quả đặc sản của người dân nơi đây. Sản phẩm bưởi Ngọc Đường
Đông Xuân đã được người tiêu dùng đón nhận đánh giá cao về chất lượng.
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KHỞI NGHIỆP
Bằng trồng Bưởi sạch
Sản phẩm Bưởi Ngọc Đường ra đời cùng
câu chuyện khởi nghiệp của vợ chồng anh
Liên, chị Luyến - Quản lý Hợp tác xã sản
xuất dịch vụ nông nghiệp Đông Xuân (Hợp
tác xã Đông Xuân). Trải qua nhiều lần thử
nghiệm trồng các loại cây nông nghiệp
nhưng hiệu quả không cao, anh chị quyết
định trồng thử bưởi Ngọc Đường. Nhờ
hợp thổ nhưỡng và bàn tay chăm sóc kì
công của những người dân Đông Xuân,
bưởi Ngọc Đường đã trở thành sản phẩm
chủ lực giúp cho các thành viên của Hợp
tác xã Đông Xuân nâng cao thu nhập và
cải thiện cuộc sống.
Quy trình sản xuất bưởi Ngọc Đường Đông Xuân tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn
VietGAP và Hợp tác xã Đông Xuân cũng chính là đơn vị theo dõi, quản lý từ những ngày đầu
trồng và chăm sóc. Khi quả hình thành thì được bao quả để tránh sâu bệnh một cách hiệu
quả nhất cho quả bưởi, bưởi được bao quả từ thời điểm quả non cho đến khi thu hoạch để có
được những quả bưởi chất lượng nhất .
Tham gia Chương trình OCOP thành phố Hà Nội năm 2020, sản phẩm bưởi Ngọc Đường Đông
Xuân của Hợp tác xã Đông Xuân đã được Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá, phân hạng và
quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Bưởi Ngọc Đường có mùi vị ngọt thanh đặc trưng, hương thơm nhè nhẹ, quả lại to tròn có màu
vàng tươi. Thời gian thu hoạch vào khoảng tháng 11 đến tháng 12 âm lịch hàng năm và được
người tiêu dùng lựa chọn đón nhận.
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Hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp và thương mại tổng hợp xã Yên Bình
Địa chỉ: Thôn 4, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đặng Văn Tế
Điện thoại: 0398177595

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Bưởi diễn tôm vàng (MSP: 01-276-70-2020)

Hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp và
thương mại tổng hợp xã Yên Bình (Hợp
tác xã Yên Bình) được thành lập vào
năm 2012, chuyên sản xuất và tiêu thụ
các sản phẩm nông nghiệp. Trong đó,
sản phẩm bưởi Diễn tôm vàng chính
là sản phẩm chủ lực mang lại nguồn
thu nhập ổn định cho người dân xã Yên
Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà
Nội từ đó góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế địa phương.
Trồng bưởi Diễn tôm vàng không mất
nhiều công chăm sóc, ít sâu bệnh
nhưng phải tuân thủ đúng quy trình
kỹ thuật chăm sóc, thường đến giữa
tháng 4 quả bằng cái chén phải bao
quả để hạn chế sâu bệnh và chống
rám nắng, ruồi châm...
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Với những giá trị về kinh tế, bưởi Diễn tôm vàng của Hợp tác xã Yên Bình được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020.

Bưởi Diễn tôm vàng
được gọi là đệ nhất
bưởi, bởi khi chín có
màu sắc vàng tươi
rất đẹp, ăn có vị ngọt
dịu đặc trưng và mùi
thơm đặc biệt. Thời
gian chín và thu hoạch
của bưởi thường vào
đúng dịp Tết Nguyên
đán nên được người
tiêu dùng lựa chọn với
giá thành cao.
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Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Cổ Loa
Địa chỉ: Thôn Chợ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Quang Minh
Điện thoại: 0985 398 503

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Hành lá Cổ Loa (MSP: 01-017-59-2020)

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Cổ Loa (Hợp tác xã Cổ Loa) chính thức
hoạt động từ năm 2016 đã gắn kết được 1.353 thành viên, chủ động trong sản xuất nông
nghiệp, kiên trì chuyển đổi phương pháp canh tác theo hướng hữu cơ bền vững, an toàn.
Trong đó, mô hình sản xuất hành lá theo hướng hữu cơ sinh học vừa góp phần nâng cao giá
trị kinh tế cho các hộ dân và bảo vệ môi trường.
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Quy trình sản xuất hành lá của Hợp tác xã Cổ Loa tuân thủ nghiêm ngặt sản xuất theo tiêu
chuẩn VietGAP. Hợp tác xã Cổ Loa đã sử dụng hệ thống truy suất nguồn gốc QR code từ giống,
nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm.

Được mệnh danh là loại gia vị “Quốc dân”. Hành lá chứa nhiều chất xơ, giàu Vitamin đồng
thời lại ít calo hỗ trợ hệ miễn dịch, tốt cho tiêu hóa, ngừa cảm lạnh. Hành lá của Hợp tác xã
Cổ Loa có thân trắng chắc, không bở xốp, lá non mượt, xanh mềm. Hiện nay sản phẩm đã có
mặt tại hệ thống các siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại thành phố Hà Nội, được người tiêu dùng
tin tưởng lựa chọn. Năm 2020, sản phẩm hành lá Cổ Loa đã được Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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Hợp tác xã nấm Lý Tưởng Đông Anh

Địa chỉ: Thôn Tằng Mi, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Vũ Hoài Thu
Điện thoại: 0904233415

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Nấm sò (MSP: 01-017-31-2020)

Câu chuyện về Nấm Lý Tưởng
Đông Anh gắn liền với nữ
giám đốc Vũ Thị Thu, Thạc sĩ
chuyên ngành truyền thông
ở nước ngoài nhưng đam
mê thực phẩm sạch nên đã
tập trung nghiên cứu và sản
xuất ra loại nấm sạch mang
thương hiệu Nấm Lý Tưởng
Đông Anh.
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Với các kết quả đạt được, Năm
2020 sản phẩm nấm sò của Hợp
tác xã Nấm lý tưởng Đông Anh
được Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội đánh giá, phân hạng và
quyết định công nhận sản phẩm
OCOP 3 sao.

Nấm tươi - Nấm sạch
Hướng tới nguồn thực phẩm sạch và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, ngay từ đầu chị Vũ
Thị Thu đã đề ra những quy chuẩn rất ngặt nghèo và rất kỹ trong việc sản xuất nấm. Với quy
mô diện tích sản xuất nấm gần 3.000m², trong đó diện tích nhà trồng khoảng 1.500m², Hợp
tác xã nấm Lý Tưởng Đông Anh mới chỉ đáp ứng được khoảng 20% sản lượng tiêu thụ tới các
siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Nguyên liệu trồng nấm của
Hợp tác xã nấm Lý Tưởng Đông
Anh chỉ từ mùn cưa và các loại
cám ngô, cám gạo, cám mỳ,
hoàn toàn không cho thêm
nguyên liệu phụ gì khác.
Chị Vũ Thị Thu - Giám đốc Hợp
tác xã nấm Lý Tưởng Đông Anh
khẳng định
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Công ty Cổ phần công nghệ thực phẩm Vinh Anh

Địa chỉ: CCN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đào Quang Vinh
Điện thoại: 0989099536

■
■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■
■

Nạc mông (MSP: 01-279-21-2020)
Xương sườn (MSP: 01-279-22-2020)
Nạc vai (MSP: 01-279-23-2020)
Thịt ba chỉ (MSP: 01-279-24-2020)
Thịt bắp giò (MSP: 01-279-25-2020)
Giò lụa (MSP: 01-279-28-2020)
Chả heo (MSP: 01-279-29-2020)
Xúc xích ngôi sao mới (MSP: 01-279-30-2020)
Thịt chân giò heo xông khói (MSP: 01-279-31-2020)

Công ty Cổ phần công nghệ
thực phẩm Vinh Anh (Công
ty Vinh Anh) được thành lập
năm 2012, tiền thân là Cơ
sở giết mổ Vinh Anh (1990).
Đây là một trong những nhà
máy chế biến thịt tươi sạch
đã ra đời với quy mô lớn bậc
nhất tại khu vực miền Bắc
với nguồn vốn đầu tư hơn 80
tỷ đồng.
Để đáp ứng tiêu chí về sản
xuất thực phẩm sạch, toàn
bộ dây chuyền, thiết bị máy
móc phục vụ cho công tác
giết mổ, chế biến thịt lợn đều
được nhập khẩu và chuyển
giao công nghệ từ Pháp,
Trung Quốc với công suất từ
600 - 1.000 con lợn/ca.
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Công ty Vinh Anh tự hào là nhà máy duy nhất đã đồng bộ hóa các khâu trong dây chuyền
giết mổ từ châm tê đến làm mát thịt. Khác với các lò giết mổ thủ công, quy trình của Công ty
Vinh Anh được thực hiện một cách khoa học, bài bản, đảm bảo an toàn thực phẩm. Lợn được
chuyển về nhà máy sẽ được nghỉ ngơi ít nhất 8 tiếng trước khi giết mổ để giảm thiểu stress
của lợn và được kiểm tra lâm sàng trước khi giết mổ. Hệ thống châm tê ba điểm năng làm cho
vật nuôi mất cảm giác tức thời trước khi lấy huyết, đảm bảo nguyên tắc không được ngược đãi
động vật, nhằm giảm sự căng cơ bắp - stress do đó duy trì được hương vị và độ mềm tự nhiên
của thịt thương phẩm.
Lợn được làm sạch lông bằng hệ thống cạo lông tự động sạch đến 98%, không ảnh hưởng tới
chất lượng thịt. Toàn bộ các khâu tách nội tạng, xẻ mảnh đều được thực hiện trên dây chuyền
treo để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua hệ thống băng chuyền, thịt lợn được đưa
ngay đến phòng mát ở nhiệt độ từ 0-50C để chất lượng thịt được thơm ngon hơn cũng như hạn
chế phát triển vi sinh vật có hại. Hệ thống kho lạnh được thiết kế chuyên nghiệp, nhập khẩu
từ CHLB Đức, công suất 500 tấn. Để đảm bảo thực phẩm tươi ngon, hợp vệ sinh, toàn bộ sản
phẩm của Công ty Vinh Anh được phân phối đến các siêu thị, cửa hàng kinh doanh thực phẩm,
bếp ăn tập thể, trường học… trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận bằng ô tô chuyên dụng
có hệ thống lạnh.
Với phương châm hoạt động “Thực phẩm sạch từ trang trại đến bàn ăn”, đặc biệt năm
2020 Công ty Vinh Anh đã có 09 sản phẩm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh
giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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Công ty TNHH thực phẩm sạch Organic Green

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Chữ
Điện thoại: 0983106345

■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■

Thịt ba chỉ Organic Green (MSP: 01-279-16-2020)
Xương Sườn Organic Green (MSP: 01-279-17-2020)
Thịt sấn mông Organic Green (MSP: 01-279-18-2020)
Thịt Sấn vai Organic Green (MSP: 01-279-19-2020)
Thịt Gà Organic Green (MSP: 01-279-20-2020)
Thịt Xông khói Organic Green (MSP: 01-279-26-2020)
Xúc xích Organic Green (MSP: 01-279-27-2020)

Với định hướng phát triển bền vững, Công ty TNHH thực phẩm sạch Organic Green (Công ty
Organic Green) đã vươn lên là chuỗi thực phẩm sạch tiêu biểu của thành phố Hà Nội trong
lĩnh vực chăn nuôi. Đồng thời truyền đến người tiêu dùng thói quen sử dụng các thực phẩm
sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Đó chính là sự đầu tư
bài bản và đảm bảo an toàn tốt nhất về sức khỏe với mỗi gia đình.
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Thực phẩm sạch

Organic Green
Công ty Organic Green là một chuỗi thực phẩm sạch từ sản xuất thức ăn đến chăn nuôi, giết
mổ, chế biến và phân phối sản phẩm. Với hệ thống khép kín, an toàn đến tận tay người tiêu
dùng. Để có sản phẩm thịt gia súc, gia cầm ngon và bảo đảm chất lượng, Công ty Organic
Green đã liên kết với hơn 300 trang trại chăn nuôi lợn, gà, vịt trên địa bàn thành phố Hà Nội
và các tỉnh lân cận để bao tiêu sản phẩm đầu ra.
Công ty Organic Green đã tham
gia Chương trình OCOP thành
phố Hà Nội năm 2020 có 07 sản
phẩm được Ủy ban Nhân dân
thành phố đánh giá, phân hạng
và quyết định công nhận sản
phẩm OCOP 4 sao.
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Hộ kinh doanh Phan Ngọc Tú

Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phan Ngọc Tú
Điện thoại: 0963933869

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Giò đà điểu sạch Tú Hường (MSP: 01-271-37-2020)

Thịt đà điểu sạch Tú Hường (MSP: 01-271-02-2020)
Thịt gà sạch Tú Hường (MSP: 01-271-03-2020)

Sống trên vùng đất đồi gò Ba
Vì, gia đình anh Phan Ngọc
Tú tại thôn Xuân Hòa, xã Vân
Hòa, huyện Ba Vì, thành phố
Hà Nội đã tập trung phát
triển chăn nuôi các loại gia
cầm như gà, đà điểu… mang
lại hiệu quả kinh tế cao.
Hộ kinh doanh Phan Ngọc Tú
bắt đầu mô hình chăn nuôi
đà điểu từ năm 2017, ban
đầu quy mô chỉ 20 con. Sau
một năm phát triển thuận
lợi, anh tiếp tục đầu tư thêm
50 con để nuôi lấy thịt.
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GIÒ ĐÀ ĐIỂU SẠCH

THỊT ĐÀ ĐIỂU SẠCH

THỊT GÀ SẠCH

Thơm ngon
trong từng món ăn!
Hiện nay, cơ sở chăn nuôi đà điểu của gia đình
anh Phan Ngọc Tú ngày càng phát triển, hàng
năm cung cấp ra thị trường trên 10 tấn giò đà
điểu và tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao
động với mức thu nhập 5,5 triệu đồng/người/
tháng. Đà điểu là loại gia cầm dễ nuôi và ít gây
ô nhiễm môi trường hơn so với chăn nuôi lợn.
Bên cạnh đó, đà điểu là loài vật nuôi có sức đề
kháng với bệnh tật khá cao so với các loài gia
cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng… Thức ăn chủ yếu
của đà điểu là các loại rau, cỏ, cám, ngô, thóc
nên quá trình chăn nuôi không quá vất vả.
Giò đà điểu có màu rất giống giò bò nhưng thịt
mềm hơn, thanh và ngọt. Khi thưởng thức, vị
ngọt sẽ còn lưu giữ đầu lưỡi. Còn thịt đà điểu
và thịt gà khi chế biến thành các món ăn sẽ có
vị ngọt, thớ thịt mềm và giàu dinh dưỡng được
đông đảo người tiêu dùng Thủ đô biết đến với
chất lượng thơm ngon.
Năm 2020, Hộ kinh doanh Phan Ngọc Tú được Ủy
ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân
hạng và quyết định công nhận sản phẩm giò đà
điểu sạch Tú Hường OCOP 4 sao và 2 sản phẩm
thịt đà điểu sạch Tú Hường và thịt gà sạch Tú
Hường OCOP 3 sao .
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Công ty Cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh

Địa chỉ: Tập thể công ty Bắc Hà, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Ninh
Điện thoại: 0966565626

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Thịt heo Ngôi Sao Xanh (MSP: 01-017-26-2020)

Được thành lập từ năm 2007, Công ty Cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh (Công ty Ngôi Sao
Xanh) có địa chỉ tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội chăn nuôi lợn theo hướng
hữu cơ và sản phẩm thịt lợn được đông đảo người tiêu dùng tại thành phố Hà Nội tin tưởng
lựa chọn cho bữa ăn của gia đình.
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Sản phẩm thịt heo mang thương hiệu Ngôi Sao Xanh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng,
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công ty Ngôi Sao Xanh đã liên kết với các đơn vị
để chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện nay, Công ty Ngôi Sao Xanh đang là
nhà cung cấp thịt heo cho một số doanh nghiệp nước ngoài tại các khu công nghiệp
Nam Thăng Long, Sài Đồng, Vĩnh Tuy, Phố Nối A, Phố Nối B và một số Trường học
tại các quận Hoàng Mai, Ba Đình, Cầu Giấy... đặc biệt là cung cấp thịt heo cho 450
suất ăn/ngày cho Tập đoàn Bảo Việt.
Để khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm sạch, an toàn cho
sức khỏe người tiêu dùng, năm 2020, sản phẩm thịt heo Ngôi Sao Xanh đã được Ủy
ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản
phẩm OCOP 4 sao.
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Hộ kinh doanh Lê Văn Cường

Địa chỉ: Thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Văn Cường
Điện thoại: 0988084660

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Trứng gà sạch Cường Hương (MSP: 01-277-17-2020)

Năm 2007, khi mới thành lập, mô hình chăn nuôi gà lấy trứng của Hộ kinh doanh Lê Văn
Cường tại thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội được xây
dựng với mong muốn có việc làm và thu nhập duy trì sinh hoạt gia đình. Trải qua quá trình
duy trì chăn nuôi và phát triển, Hộ kinh doanh Lê Văn Cường đã không ngại vất vả, bỏ công
lao, sức lực để xây dựng thành công được trang trại gà với quy mô hơn 5.000m².
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Trứng gà
HỮU CƠ VI SINH
Trang trại Cường Hương chăn nuôi gà
theo tiêu chuẩn VietGAP. Gà đẻ trứng
được chăm sóc hoàn toàn theo phương
pháp sinh học bằng các loại thảo dược
sẵn có. Trứng gà sạch Cường Hương
được tạo ra từ gà mái khỏe mạnh, với
quy trình chăm sóc khoa học, kết hợp
chế phẩm hữu cơ vi sinh, đều đặn 2
lần/tuần gà lại được uống rượu tỏi để
phòng bệnh, giúp tăng sức đề kháng,
nhất là khi thời tiết thay đổi, giao mùa.

Sản phẩm trứng gà sạch Cường Hương được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá,
phân hạng và quyết định công nhận sản
phẩm OCOP 3 sao năm 2020.
Hiện tại, trang trại gà đẻ trứng của gia đình
anh Lê Văn Cường mỗi ngày cung cấp ra
thị trường khoảng 18.000 quả trứng. Không
chỉ dừng lại ở bán trứng gà tươi, trong thời
gian tới Hộ kinh doanh Lê Văn Cường mong
muốn tạo ra các sản phẩm mới từ trứng
như trứng gà muối, trứng gà ngâm mật
ong... Tất cả các sản phẩm của Hộ kinh
doanh Lê Văn Cường đều được người tiêu
dùng đón nhận và đánh giá cao.
Với mô hình chăn nuôi gà theo hướng an
toàn sinh học đã tạo nên chất lượng sản
phẩm trứng gà với hương vị thơm ngon,
chất lượng, đóng góp trọn vẹn thêm cho
mỗi bữa ăn gia đình người Việt.
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Hộ kinh doanh Lê Văn Trẻo

Địa chỉ: Thôn Châu Mai, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Văn Trẻo
Điện thoại: 0973353368

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Trứng vịt Liên Châu (MSP: 01-278-01-2020)

Là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của huyện Thanh Oai, những năm gần đây xã Liên
Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đã hình thành nhiều chuỗi sản xuất nông nghiệp
có giá trị kinh tế cao, giúp cải thiện đời sống của người dân. Điển hình là mô hình chăn nuôi
vịt khép kín và thả cá công nghệ cao của Hộ kinh doanh Lê Văn Trẻo.

Trang trại chăn nuôi có
quy mô gần 10ha của
Hộ kinh doanh Lê Văn
Trẻo được xây dựng và
vận hành bài bản từ
việc đầu tư công nghệ
chăn nuôi khép kín
đến lắp đặt hệ thống
máy sục oxy, máy trộn
thức ăn, sử dụng các
loại chế phẩm sinh học
xử lý chuồng trại, môi
trường ao nuôi.
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Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, cùng với việc áp dụng kỹ thuật thâm canh
tiên tiến, áp dụng nuôi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo an toàn sinh học
nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.
Vịt ở trang trại của anh Lê Văn Trẻo được uống nước qua hệ thống bể lọc dẫn vào
từng máng nước tự động và tuyệt đối không dùng kháng sinh. Bên cạnh đó, đàn
vịt luôn được tiêm phòng cúm gia cầm theo đúng quy định. Đặc biệt, trong khẩu
phần ăn đã được phối trộn men vi sinh giúp vịt nâng cao sức đề kháng và chất
lượng quả trứng. Khác hẳn nuôi vịt thả dưới nước, nuôi vịt đẻ trứng trên cạn có
bể nước để tắm, có khu vực chuồng đẻ riêng và có sân chơi. Với quy hoạch này,
chuồng trại nuôi luôn thoáng mát, sạch bệnh, tỷ lệ vịt đẻ trứng cao.

Nhờ áp dụng nuôi vịt đẻ theo hướng
khép kín và thả cá ứng dụng công nghệ
cao. Mỗi năm hộ gia đình anh Lê Văn
Trẻo xuất bán ra thị trường hơn 4 triệu
quả trứng vịt và gần 100 tấn cá các loại,
thu lãi hơn 700 triệu đồng/năm.
Năm 2020 sản phẩm trứng vịt Liên
Châu của Hộ kinh doanh Lê Văn Trẻo
được Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định
công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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Hợp tác xã nông nghiệp Sông Hồng

Địa chỉ: Thôn Mạnh Lũng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Văn Tám
Điện thoại: 0984393028

SẢN PHẨM OCOP TIỀM NĂNG 5 SAO

■

Ống hút rau củ (MSP: 01-017-20-2020)

Hợp tác xã nông nghiệp Sông Hồng (Hợp tác xã Sông Hồng) là thương hiệu uy tín
chuyên ống hút làm từ rau củ thân thiện với môi trường. Sản phẩm ống hút làm từ
rau củ được sản xuất từ nguồn rau củ quả sạch được trồng theo hướng hữu cơ và từ
các loại hạt ngũ cốc, tinh bột chất lượng tốt nhất.
Với những kết quả đạt được, năm 2020 sản phẩm ống hút rau củ của Hợp tác xã nông
nghiệp Sông Hồng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và
quyết định công nhận sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao.
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SẢN PHẨM VÌ MÔI TRƯỜNG
VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT
Ống hút rau củ là sản phẩm được chế biến từ bột
100% rau củ tự nhiên với 3 màu cơ bản.
■

■

■

Xanh: lá dứa
Vàng: củ nghệ
Trắng: bột sắn

Quyết tâm thực hiện Dự án sản
xuất ống hút rau củ, Hợp tác xã
Sông Hồng đã đầu tư xây dựng nhà
xưởng rộng khoảng 5.000m² tại xã
Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành
phố Hà Nội với máy móc hiện đại
phục vụ sản xuất theo quy trình
khép kín, bảo đảm vệ sinh an toàn
thực phẩm. Để cho ra một chiếc
ống hút đạt chuẩn phải trải qua
nhiều công đoạn, mỗi công đoạn lại
có những yêu cầu riêng vì nguyên
liệu là sản phẩm theo hướng hữu
cơ, quy trình sản xuất không sử
dụng bất kỳ chất bảo quản nào.

Ống hút có thể bảo đảm độ cứng trong vòng 10 tiếng
ở môi trường nóng, lạnh. Ngoài công dụng chính
vẫn dùng để uống nước thì loại uống hút này còn
có thể xào, luộc, nhúng lẩu thậm chí là rán thành
các loại snack để tạo ra những món ăn giàu dinh
dưỡng và lạ miệng. Mỗi ngày Hợp tác xã Sông Hồng
sản xuất khoảng 50.000 ống hút, thông qua các sự
kiện kết nối tiêu thụ sản phẩm, tham gia hội chợ,
hội thảo sản phẩm ống hút rau củ quả của Hợp tác
xã đã được phân phối vào các chuỗi siêu thị, sân
bay, các Công ty lữ hành và các đơn vị kinh doanh
vận tải, đặc biệt là đang triển khai đưa vào hệ thống
resort tại các địa điểm du lịch lớn ở Việt Nam như
Phú Quốc, Quảng Ninh, Đà Nẵng…. Bên cạnh phân
phối tại thị trường nội địa, ống hút rau củ quả đã
xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, Ba Lan,
Singapore, Mỹ, Đức...
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Công ty Cổ phần phát triển Ong Miền Núi

Địa chỉ: Số nhà 54, tổ 44, ngõ 211, Khương Trung, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lưu Thị Đào
Điện thoại: 0982289536

■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■
■

Mật ong hoa nhãn (MSP: 01-009-01-2020)
Mật ong hoa bạc hà (MSP: 01-009-02-2020)
Sữa ong chúa tươi nguyên chất (MSP: 01-009-03-2020)
Mật ong hoa rừng (MSP: 01-009-04-2020)
Tinh bột nghệ nguyên chất (MSP: 01-009-05-2020)
Phấn hoa rừng nguyên chất (MSP: 01-009-06-2020)

Công ty Cổ phần phát triển Ong Miền Núi (Công ty Ong Miền Núi) được thành lập vào năm
2005 với mục tiêu cung cấp các sản phẩm mật ong tự nhiên có chất lượng tốt nhất cho người
tiêu dùng. Các sản phẩm mang thương hiệu Ong Miền Núi đều được khai thác từ vùng rừng
núi miền Bắc như mật ong hoa bạc hà khai thác từ cao nguyên đá Đồng Văn, mật ong hoa
rừng Mường Khương khai thác từ huyện vùng cao phía đông của tỉnh Lào Cai, mật ong hoa
rừng Mộc Châu khai thác từ cao nguyên Mộc Châu, Sơn La, mật ong hoa nhãn được khai thác
từ các huyện miền núi Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Sông Mã, tỉnh Sơn La. Phấn hoa được khai thác
từ các cây rừng tự nhiên ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Sữa ong chúa tươi được sản xuất
tại tỉnh Lâm Đồng.
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Các sản phẩm của Công ty Ong Miền Núi
đều được sản xuất tự nhiên, nguyên chất,
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,
được thu hoạch từ các trang trại nuôi ong
chuyên nghiệp. Sau đó vận chuyển về Nhà
máy để chế biến theo quy trình kỹ thuật
đảm bảo tiêu chuẩn HACCP (tiêu chuẩn
quản lý chất lượng). Nhờ chất lượng tốt
các sản phẩm mật ong của Công ty Ong
Miền Núi đã được người tiêu dùng và một
số khách sạn 5 sao như Sofitel Metropole
Hotel, JW Marriott Hotel tin dùng.

Năm 2020, Công ty Cổ phần phát triển Ong Miền Núi được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 06 sản phẩm OCOP 4 sao.
Hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty Ong Miền
Núi đã trở thành một trong những doanh nghiệp có
uy tín hàng đầu về sản xuất và cung cấp mật ong, sữa
ong chúa tươi, phấn hoa, tinh bột nghệ... tốt nhất tại
thị trường trong nước. Công ty Ong Miền Núi luôn tích
cực cải tiến công nghệ, áp dụng tiến bộ của khoa học
kỹ thuật để có sản phẩm sạch đảm bảo chất lượng đáp
ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
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Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Kim Sơn

Địa chỉ: Thôn Kim Tân, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Xuân Quyền
Điện thoại: 0394307415

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Mật ong Kim Sơn (MSP: 01-269-15-2020)

Nghề nuôi ong lấy mật trên địa bàn xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội đã được hình
thành từ năm 1984 của thế kỷ trước nhưng những năm gần đây, tận dụng điều kiện tự nhiên
thuận lợi của địa phương, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Kim Sơn (Hợp tác xã Kim Sơn) đã
khai thác lợi thế để nuôi ong lấy mật, tạo ra sản phẩm mật ong chất lượng cao mang thương
hiệu “Mật ong Kim Sơn”.
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Năm 2020, sản phẩm “Mật ong Kim
Sơn” của Hợp tác xã dịch vụ nông
nghiệp Kim Sơn được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng
và quyết định công nhận sản phẩm
OCOP 4 sao.

Mật ong Kim Sơn

HONEY

Mật ong Kim Sơn là sản phẩm từ ong nuôi. Vào mùa hoa nở, người dân di chuyển những
thùng ong vào khu vực có nhiều hoa. Với hình thức này, ong sẽ bay vào những vùng có
hoa để hút dịch ngọt sau đó mang về tổ làm mật. Mật ong Kim Sơn có mùi thơm rất
khác biệt, vị ngọt dịu. Trên bề mặt chai mật ong thông thường sẽ có 1 lớp váng phấn
hoa. Năm 2020 Mật ong Kim Sơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công
nghệ) cấp nhãn hiệu tập thể.
Hợp tác xã Kim Sơn có 39 thành viên, hộ nuôi nhiều nhất là hơn 200 đàn ong, hộ nuôi ít
nhất cũng gần 100 đàn ong. Để hỗ trợ các thành viên, Hợp tác xã Kim Sơn thường xuyên
tổ chức trao đổi kinh nghiệm, tập huấn về kỹ thuật chăm sóc ong, đồng thời Hợp tác xã
Kim Sơn đã kết nối tiêu thụ sản phẩm mật ong cho các thành viên.
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Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Dục Tú
Địa chỉ: Thôn Dục Tú 1, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phạm Văn Kim
Điện thoại: 0987520620

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Gạo nếp cái hoa vàng Dục Tú (MSP: 01-017-69-2020)

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Dục Tú (Hợp tác xã Dục Tú), xã Dục Tú, huyện Đông
Anh, thành phố Hà Nội hiện có 446ha diện tích trồng lúa, trong đó có 150ha trồng giống lúa
nếp cái hoa vàng, tập trung tại thôn Phúc Hậu 1 và Phúc Hậu 2. Lúa nếp cái hoa vàng vốn là
giống lúa truyền thống của địa phương, song trước kia với phương thức canh tác lạc hậu, lại
là giống dễ nhiễm bệnh nên nhiều hộ trong xã đã bỏ, không cấy giống lúa này.
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Sau khi tìm hiểu kỹ về giống lúa và đặc tính sinh trưởng của loại giống này, Hợp tác xã Dục
Tú đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các
thành viên của Hợp tác xã Dục Tú bắt đầu khôi phục và mở rộng diện tích trồng lúa nếp cái
hoa vàng, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Giống lúa nếp cái hoa vàng được gieo trồng vào vụ mùa, khoảng tháng 5 âm lịch, sản lượng
không cao, nên giá thành cao gấp đôi gạo nếp thường. Đến nay gạo nếp cái hoa vàng Dục Tú
ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến vì chất lượng thơm, ngon hơn hẳn các loại
nếp khác bởi không chỉ người nông dân có kỹ thuật canh tác phù hợp mà chính thổ nhưỡng
ở vùng đất này đã góp phần tạo nên loại gạo nếp chất lượng thơm ngon, đều hạt, không gẫy,
tỷ lệ tấm thấp.
Để nâng cao về giá trị sản phẩm, Uỷ ban Nhân dân huyện Đông Anh đang triển khai xây dựng
thương hiệu gạo nếp cái hoa vàng của Hợp tác xã Dục Tú nhằm giúp sản phẩm đứng vững
trên thị trường, tạo điều kiện cho nông dân ổn định đầu ra, phát triển bền vững.
Đặc biệt, năm 2020, sản phẩm “Gạo nếp cái hoa vàng Dục Tú” của Hợp tác xã Dục Tú được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm
OCOP 3 sao.
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Công ty Cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh

Địa chỉ: Lô B2-3-3A KCN Nam Thăng Long, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Ngô Thị Tính
Điện thoại: 0909703886

SẢN PHẨM OCOP
TIỀM NĂNG 5 SAO

■
■
■
■

Bánh pía chay Bảo Minh (MSP: 01-021-14-2020)
Bánh phu thê (MSP: 01-021-07-2020)
Bánh cốm nhân sầu riêng (MSP: 01-021-06-2020)
Bánh cốm (MSP: 01-021-01-2020)

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO
■
■
■
■
■
■
■
■

Kẹo vừng (MSP: 01-021-18-2020)
Kẹo dồi lạc (MSP: 01-021-19-2020)
Kẹo lạc (MSP: 01-021-16-2020)
Chè lam (MSP: 01-021-20-2020)
Bánh trong vị ngô (MSP: 01-021-11-2020)
Bánh trong vị lá gai (MSP: 01-021-09-2020)
Bánh trong vị lá dứa (MSP: 01-021-10-2020)
Bánh trong vị khoai môn (MSP: 01-021-12-2020)

■
■
■
■
■
■
■
■

Bánh trong vị gấc (MSP: 01-021-13-2020)
Bánh nướng nhân đậu xanh (MSP: 01-021-04-2020)
Bánh nướng nhân thập cẩm (MSP: 01-021-05-2020)
Bánh khảo nhân đậu xanh (MSP: 01-021-15-2020)
Bánh khảo nhân thập cẩm (MSP: 01-021-17-2020)
Bánh dẻo nhân đậu xanh (MSP: 01-021-03-2020)
Bánh dẻo nhân thập cẩm (MSP: 01-021-02-2020)
Bánh chả (MSP: 01-021-08-2020)

Với tâm huyết và tình yêu bánh kẹo truyền thống, nghệ nhân Ngô Thị Tính - Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh (Công ty Bảo Minh) đã không ngừng thổi làn gió mới
vào sản phẩm bánh kẹo của Công ty Bảo Minh nhằm lưu giữ và phát huy tinh hoa ẩm thực
truyền thống trong xu thế tiêu dùng hiện đại.
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Xác định áp dụng khoa học vào đổi mới,
sáng tạo sản phẩm là hướng đi cần phải
tập trung nghiên cứu, đầu tư; Công ty
Bảo Minh đã đầu tư hệ thống máy móc
hiện đại, năng suất cao để nâng cao chất
lượng, kéo dài thời gian sử dụng của sản
phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm và thay thế dần sức người.

Công ty Bảo Minh đã và đang vận hành hai nhà máy sản xuất bánh kẹo hiện đại với công suất
và quy mô lớn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, các sản phẩm của thương hiệu
Bảo Minh đã có mặt tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích trên khắp cả nước. Không
những vậy sản phẩm còn phục vụ cho các nhà hàng khách sạn, tâm linh, du lịch… Đặc biệt,
Công ty Bảo Minh đã có sản phẩm xuất khẩu sang New Zealand và Trung Quốc theo đường
chính ngạch.
Với những sản phẩm bánh kẹo đạt chất lượng cao và định hướng phát triển vươn tầm quốc tế,
Công ty Bảo Minh đã tham gia Chương trình OCOP thành phố Hà Nội năm 2020. Kết quả, 20 sản
phẩm của Công ty được Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá, phân hạng và quyết định công
nhận 04 sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao và 16 sản phẩm OCOP 4 sao.
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Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Hà Nội

Địa chỉ: Thôn Cát Bi, xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Ngọc Quang
Điện thoại: 0982559598

■
■
■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■
■

Xúc xích Đức (MSP: 01-280-10-2020)
Xúc xích xông khói (MSP: 01-280-80-2020)
Xúc xích tỏi (MSP: 01-280-11-2020)
Xúc xích VIAN (MSP: 01-280-79-2020)
Xúc xích Klobasa (MSP: 01-280-82-2020)
Xúc xích Hotdog (MSP: 01-280-81-2020)
Thịt thăn xông khói (MSP: 01-280-03-2020)
Salamy (MSP: 01-280-09-2020)
Nem chua (MSP: 01-280-78-2020)
Lạp sườn tươi (MSP: 01-280-77-2020)

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Giò lụa (MSP: 01-280-51-2020)
Giò gà (MSP: 01-280-75-2020)
Giò dăm bông (MSP: 01-280-07-2020)
Giò bò (MSP: 01-280-76-2020)
Dăm bông xông khói (MSP: 01-280-05-2020)
Dăm bông vai (MSP: 01-280-08-2020)
Dăm bông dabao (MSP: 01-280-06-2020)
Bắp giò xông khói (MSP: 01-280-02-2020)
Bắp bò xông khói (MSP: 01-280-01-2020)
Ba dọi xông khói (MSP: 01-280-04-2020)

Công ty TNHH sản xuất thực
phẩm Hà Nội (Công ty Hà Nội) có
địa chỉ tại thôn Cát Bi, xã Nam
Tiến, huyện Phú Xuyên, thành
phố Hà Nội được thành lập năm
2009, hoạt động trong lĩnh vực
sản xuất chế biến, đóng gói thực
phẩm như: Dăm bông, xúc xích,
thịt hun khói… Những sản phẩm
của Công ty Hà Nội được người
tiêu dùng tin tưởng lựa chọn, bởi
đảm bảo tiêu chuẩn kép là thơm
ngon, hấp dẫn và đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm.
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Với định hướng phát triển bền vững vì cộng
đồng và những thành tựu đã đạt được, Công ty
Hà Nội được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận
20 sản phẩm OCOP 4 sao.

“Chuẩn mực Âu - Nguyên liệu Việt”
Công ty Hà Nội đã xây dựng hoàn
thiện quy trình sản xuất đồng bộ,
khép kín với sự kiểm soát chặt chẽ
ngay từ nguyên liệu đầu vào có nguồn
gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm. Cùng với đó, gia
súc được giết mổ theo dây chuyền
hiện đại đạt tiêu chuẩn HACCP (tiêu
chuẩn quản lý chất lượng) kết hợp
với công thức chế biến truyền thống
tạo ra những sản phẩm vô cùng thơm
ngon, hấp dẫn.

Hiện nay Công ty Hà Nội đã chế biến và sản xuất
được trên 60 loại sản phẩm, phù hợp với mọi lứa
tuổi. Các sản phẩm của Công ty Hà Nội như: Dăm
bông, xúc xích, thịt hun khói và các loại thịt nguội
mang đặc trưng của nhiều vùng miền được người
tiêu dùng đón nhận và đặc biệt yêu thích nhờ
hương vị thơm ngon và đảm bảo sự thuận tiện
khi sử dụng. Thương hiệu Vianfood không chỉ nổi
tiếng trong nước mà còn vươn ra xuất khẩu sang
các nước Nga, Đông Âu, Châu Á...
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Hộ kinh doanh Tố Tâm chay

Địa chỉ: Thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Văn Bộ
Điện thoại: 0963516585

■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■
■
■

■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Tôm đậu xanh chay (MSP: 01-271-11-2020)
Thịt bằm chay (MSP: 01-271-25-2020)
Rong biển cuộn căn kho giềng sả (MSP: 01-271-23-2020)
Nem chay (MSP: 01-271-13-2020)
Mỳ căn nướng giềng sả (MSP: 01-271-28-2020)
Giò nấm đông trùng hạ thảo (MSP: 01-271-24-2020)
Giò lụa chay (MSP: 01-271-31-2020)
Căn cuộn dừa (MSP: 01-271-16-2020)
Bò viên chay (MSP: 01-271-14-2020)
Gà mảnh chay (MSP: 01-271-21-2020)
Giò nấm hầu vương (MSP: 01-271-22-2020)
Chả nấm chay (MSP: 01-271-09-2020)

Với hơn 12 năm gắn bó với lĩnh vực ẩm
thực chay, từ việc mở cửa hàng tự tay
chế biến các món ăn, đến nay anh Lê
Văn Bộ, Chủ Hộ kinh doanh Tố Tâm
chay có địa chỉ tại thôn Mai Trai, xã Vạn
Thắng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
đã phát triển hoạt động kinh doanh với
chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ
sản phẩm.
Năm 2020 Hộ kinh doanh Tố Tâm chay
đã tham gia chương trình OCOP được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
đánh giá, phân hạng và quyết định công
nhận 09 sản phẩm OCOP 4 sao và 3 sản
phẩm OCOP 3 sao.
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Anh Lê Văn Bộ chia sẻ: Món ăn chay hiện không
chỉ phục vụ những thực khách theo đạo Phật
hoặc trong ngày rằm, mùng một mà đã trở nên
phổ biến, đáp ứng nhu cầu của nhiều khách
hàng. Tiêu chí của Tố Tâm Chay là tất cả mọi thứ
phải thật “sạch”: sạch từ nguyên liệu, quá trình
sản xuất. Người làm ra sản phẩm cũng cần có tư
tưởng, tâm thức thật tốt để làm ra những món ăn
tinh túy nhất. Mình đặt chữ tâm lên trên hết để
bước đi trên con đường sản xuất thực phẩm. Nếu
không chính mình cũng sẽ bị đào thải trong thị
trường này.

Hiện nay, Tố Tâm chay đã đưa ra thị trường trên 30 món ăn chay. Tất cả món
ăn được chế biến từ nguyên liệu rau, củ, quả tươi kết hợp với các gia vị như
hạt nêm chay, dầu thực vật tạo nên những món ăn thanh đạm nhưng đa dạng
hương vị mà vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng.
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Cơ sở chế biến thực phẩm Mạnh Cường

Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Minh Thoa
Điện thoại: 0943066866

■
■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■
■

Chả cá (MSP: 01-017-01-2020)
Giò xào (MSP: 01-017-02-2020)
Nem chua tai (MSP: 01-017-03-2020)
Giò tai (MSP: 01-017-04-2020)
Nem chua tỏi (MSP: 01-017-05-2020)
Chả lợn (MSP: 01-017-06-2020)
Xúc xích xông khói (MSP: 01-017-41-2020)
Chả quế (MSP: 01-017-42-2020)
Giò lụa (MSP: 01-017-43-2020)

Nhằm giữ gìn và phát triển nghề truyền
thống làm giò, chả gần 30 năm của gia
đình, nghệ nhân Nguyễn Minh Thoa, Chủ
Cơ sở Chế biến thực phẩm Mạnh Cường
(Cơ sở Mạnh Cường) ở Thị trấn Đông Anh
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã
không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ các
thế hệ đi trước và đầu tư máy móc, thiết bị
hiện đại để sản xuất ra các sản phẩm giò,
chả mang đậm hương vị truyền thống,
thu hút được đông đảo sự quan tâm, ủng
hộ của người tiêu dùng.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Nguyễn Minh Thoa trở về quê hương để hỗ trợ
nghề chế biến thực phẩm truyền thống của gia đình. Cách đây gần 30 năm, Cơ sở chế biến
thực phẩm Nghị Được nổi tiếng vùng đất Đông Anh đây là cơ sở do cha, mẹ anh Nguyễn Minh
Thoa thành lập. Trên cơ sở học nghề từ cha mẹ, anh Thoa đã tạo dựng nên thương hiệu của
riêng mình mang tên Cơ sở Chế biến thực phẩm Mạnh Cường.
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Cơ sở Mạnh Cường đã đầu tư xây dựng
nhà xưởng và trang bị đầy đủ hệ thống
thiết bị máy móc hiện đại phục vụ việc
sản xuất. Những sản phẩm giò, chả
của Cơ sở Mạnh Cường được lựa chọn
từ nguồn nguyên liệu đầu vào của các
Cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ
ràng. Sau đó được đội ngũ công nhân
lành nghề chế biến theo công thức gia
truyền tạo nên sản phẩm đặc trưng
riêng của thực phẩm Mạnh Cường.

Hiện nay, các sản phẩm của Cơ sở Mạnh Cường
gồm có: Nem chua, giò lụa, giò bò, chả bò, nem
rán, chân giò muối… Tất cả các sản phẩm này đều
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và được đông
đảo người tiêu dùng Thủ đô tin dùng.
Đặc biệt, tham gia Chương trình OCOP thành phố Hà
Nội, năm 2019 - 2020 Cơ sở có 12 sản phẩm được Ủy
ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng
và quyết định công nhận 03 sản phẩm OCOP 3 sao
năm 2019 và 09 sản phẩm OCOP 4 sao năm 2020.
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Công ty Cổ phần Thanh Thanh Food Việt Nam
Địa chỉ: Cụm 4, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hoàng Thị Thảo
Điện thoại: 0985988810

■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■

Tương ớt thơm cay (MSP: 01-273-48-2020)
Tương ớt chua cay (MSP: 01-273-49-2020)
Gà ủ muối (MSP: 01-273-50-2020)
Chân gà ngâm ớt rút xương (MSP: 01-273-51-2020)
Chân gà ngâm ớt (MSP: 01-273-52-2020)
Chân gà ngâm xì dầu (MSP: 01-273-53-2020)
Chân gà bách vị (MSP: 01-273-54-2020)

Công ty Cổ phần Thanh Thanh Food Việt Nam (Thanh Thanh Food) là đơn vị chuyên cung cấp
các loại gà ủ muối, chân gà ngâm ớt, chân gà ngâm ớt rút xương. Sở hữu mạng lưới phân
phối rộng khắp 15 tỉnh, thành trên cả nước, với 120 cửa hàng đại lý, Thanh Thanh Food đang
là thương hiệu quen thuộc của người tiêu dùng bởi chất lượng cũng như sự tiện lợi.
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Sản phẩm Thanh Thanh Food luôn đặt việc kiểm
soát chất lượng sản phẩm ưu tiên hàng đầu, trên
70% nguyên liệu đầu vào nhập của các hộ sản xuất
tại địa phương, được chế biến theo tiêu chuẩn vệ
sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn HACCP (tiêu
chuẩn quản lý chất lượng).
Trong nhiều năm qua, Thanh Thanh Food đã và
đang không ngừng nâng cấp phát triển sản phẩm,
đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại để ngày
càng sản xuất được đa dạng nhiều sản phẩm đạt
chất lượng tốt và đảm bảo. Thanh Thanh Food đã
đầu tư và áp dụng công nghệ chế biến sâu, công
nghệ thanh trùng cùng quy trình sản xuất khép
kín giúp sản phẩm giữ được hương vị tươi ngon.

Hiện nay, thương hiệu thực phẩm sạch Thanh Thanh Food được người tiêu dùng tại Việt Nam
tin tưởng và đánh giá cao về chất lượng. Với những giá trị đạt được năm 2020, 07 sản phẩm
của Công ty Cổ phần Thanh Thanh Food Việt Nam đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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Hộ kinh doanh Đức Tín

Địa chỉ: Thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Đức Toàn
Điện thoại: 0982222714

■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■

Nem chua (MSP: 01-278-19-2020)
Giò tai (MSP: 01-278-16-2020)
Giò lụa (MSP: 01-278-14-2020)
Giò bò (MSP: 01-278-15-2020)
Chả quế (MSP: 01-278-18-2020)
Chả lụa (MSP: 01-278-17-2020)
Bánh chưng Tân Ước (MSP: 01-278-20-2020)

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tân Ước, nghệ
nhân Nguyễn Đức Toàn - Chủ Hộ kinh doanh
Đức Tín nổi tiếng với bàn tay vàng trong làng
làm giò chả. Sản phẩm giò chả do nghệ nhân
Nguyễn Đức Toàn làm ra đều giòn, dẻo, ngon.
Khi thưởng thức sẽ có vị ngầy ngậy của thịt
quyện với mùi chan chát đặc trưng của lá
chuối đọng lại trên lưỡi tạo lên một hương vị
đặc biệt khó tả. Không ai biết chính xác nghề
giò chả có từ khi nào. Chỉ biết rằng, ngay trên
chiếc cổng làng cổ vẫn còn nguyên những
hoa văn, chạm trổ tinh tế, lưu giữ từ thời nhà
Mạc, với bốn chữ do vua Minh Mạng ban “Mỹ
tục khả phong” (phong tục tốt đẹp).
Sản phẩm giò, chả, bánh chưng của Hộ kinh
doanh Đức Tín từ lâu đã là thương hiệu được
nhiều người tiêu dùng và các đơn vị, tổ chức
biết đến. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều
2019, giò, chả Đức Tín đã được chọn là một
trong những đơn vị uy tín để quảng bá ẩm thực
Việt Nam đến du khách quốc tế.
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Năm 2020, 07 sản phẩm của Hộ kinh doanh
Đức Tín được Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định
công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Ở xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, thành phố
Hà Nội các gia đình làm nghề giò, chả phải
tuân thủ theo một nguyên tắc chung là chất
lượng nguyên liệu (chất lượng thịt) phải
bảo đảm tươi, ngon. Còn hương vị thì mỗi
nhà mỗi khác bởi đều có bí quyết gia truyền
trong cách thức chế biến. Tại Hộ kinh doanh
Đức Tín, tất cả các công đoạn làm giò, chả
vô cùng cầu kì và công phu từ khâu chọn thịt
lợn, pha thịt đến kỹ thuật gói giò, luộc giò,
nướng chả... Các nguyên liệu để làm giò chả
đều phải được lựa chọn kỹ lưỡng, cẩn thận.
Đối với nguyên liệu làm chả quế gồm có thịt lợn, thịt bò, quế, mỡ thái hạt lựu. Ống chả quế
được nướng thủ công bằng than hoa và người thợ phải ngồi quay tay với thời gian khoảng 1
giờ đồng hồ thì mới cho ra ống chả quế thơm, ngon. Ngoài giò, chả, Hộ kinh doanh Đức Tín
còn nổi tiếng với sản phẩm bánh chưng.
Theo nghệ nhân Nguyễn Đức Toàn: “Thịt để làm giò ngon nhất là loại thịt mông, còn tươi,
nóng. Trong quá trình xay, phải nhìn vào sự đổi màu của thịt để cho gia vị mới tạo nên miếng
giò ngon”.
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Công ty TNHH Hương Việt Sinh

Địa chỉ: Lô BT1, ngõ 191, đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Vũ Lan Sinh
Điện thoại: 0963 826 668
Suất ăn an toàn (Cơm gạo Bắc Hương, sườn xào chua ngọt, trứng rán
cốm, củ quả xào thập cẩm, canh củ quả nấu) (MSP: 01-004-06-2020)
■ Ruốc heo (MSP: 01-004-01-2020)
■ Giò xào (MSP: 01-004-03-2020)
■ Giò gà (MSP: 01-004-02-2020)
■ Giò Lụa (MSP: 01-004-08-2020)
■ Chả mỡ (MSP: 01-004-04-2020)
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Đậu phụ Hương Việt Sinh (MSP: 01-004-05-2020)
Giá đỗ an toàn (MSP: 01-004-07-2020)

Công ty TNHH Hương Việt Sinh (Công ty Hương Việt Sinh) được thành lập năm 2012, chuyên
cung cấp bữa ăn dinh dưỡng học đường được phụ huynh và các trường học trên địa bàn thành
phố Hà Nội tin tưởng. Đây cũng là đơn vị đầu tiên hợp tác với Viện Y học ứng dụng Việt Nam
nghiên cứu “Xây dựng Bộ thực đơn dinh dưỡng cho bữa ăn học đường” theo độ tuổi và theo mùa.
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Ngay từ khi mới thành lập, Công ty Hương Việt Sinh nhận thức rất rõ được vấn đề an toàn thực
phẩm có tầm quan trọng đối với sức khỏe của con người nói chung và đặc biệt là các học sinh
đang trong quá trình phát triển và trưởng thành. Công ty Hương Việt Sinh luôn ý thức được
rằng cung cấp thực phẩm an toàn có tầm quan trọng đặc biệt, bởi nó không chỉ ảnh hưởng
trực tiếp đến sức khoẻ của lứa tuổi học sinh mà còn khẳng định sự văn minh, trách nhiệm với
cộng đồng và lương tâm của nhà chế biến, cung ứng thực phẩm.
Phần lớn những thực phẩm dùng để chế biến suất ăn đều được Công ty
Hương Việt Sinh sản xuất và chăn nuôi theo chuỗi liên kết, có sự giám
sát của các nhà chuyên môn, đảm bảo về chất lượng và an toàn vệ sinh
thực phẩm. Năm 2020, Công ty Hương Việt Sinh được Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 08
sản phẩm OCOP, trong đó có 06 sản phẩm OCOP 4 sao và 02 sản phẩm
OCOP 3 sao.
Công ty Hương Việt Sinh đã và đang từng bước
phát triển hoàn thiện quy trình cung cấp nguồn
nguyên liệu thực phẩm sạch khép kín “Từ trang
trại đến bàn ăn” để đảm bảo bữa ăn bán trú ở
trường của học sinh được an toàn và đảm bảo
dinh dưỡng.
Hiện nay, tại tỉnh Bắc Ninh Công ty Hương Việt
Sinh có trang trại sản xuất rau an toàn theo tiêu
chuẩn VietGAP với diện tích 15ha; Xưởng chế biến
Bún, bánh phở; Trang trại nuôi gia cầm lấy trứng.
Ngoài ra Công ty còn có Xưởng chế biến thủy sản
tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Chuỗi trang
trại chăn nuôi, giết mổ thịt lợn tại huyện Hiệp
Hòa, tỉnh Bắc Giang và huyện Thuận Thành, tỉnh
Bắc Ninh; Dây chuyền sản xuất đậu phụ, giá đỗ
sạch tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
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Hộ kinh doanh Lê Văn Sinh

Địa chỉ: Thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Văn Sinh
Điện thoại: 0979414265

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Giò lụa (MSP: 01-275-34-2020)
Giò thủ (MSP: 01-275-35-2020)
Chả cá basa (MSP: 01-275-36-2020)
Chả lụa (MSP: 01-275-37-2020)

Hộ kinh doanh Lê Văn Sinh có địa chỉ tại thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành
phố Hà Nội hình thành năm 2006 chuyên sản xuất giò bò, giò lụa, chả lụa, chả cá, chả cốm,
giò thủ, giò tai nấm hương... Tới nay, sau 15 năm hoạt động, sản phẩm giò, chả của Hộ kinh
doanh Lê Văn Sinḥ đã trở thành sản phẩm quen thuộc của người tiêu dùng trong huyện Quốc
Oai và nhiều địa phương lân cận.
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Các sản phẩm giò, chả của Hộ kinh doanh
Lê Văn Sinh với chất lượng đặc biệt thơm
ngon và an toàn bởi tất cả các yếu tố đầu
vào, đối tác cung cấp, quy trình chế biến,
đóng gói, bảo quản đều được lựa chọn cẩn
thận, hoàn toàn không sử dụng phụ gia và
hóa chất trong quá trình sản xuất, chế biến
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với uy tín và chất lượng, 04
sản phẩm giò, chả của Hộ kinh
doanh Lê Văn Sinh đã được Ủy
ban nhân dân thành phố Hà Nội
đánh giá, phân hạng và quyết
định công nhận sản phẩm OCOP
4 sao năm 2020.

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

123

Cơ sở chế biến thực phẩm Nghị Được

Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Đức Thành
Điện thoại: 098 4101016

■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■
■
■

Nem chua (MSP: 01-017-73-2020)
Giò bò (MSP: 01-017-70-2020)
Nem chua tai (MSP: 01-017-72-2020)
Chả quế (MSP: 01-017-71-2020)
Giò lụa (MSP: 01-017-07-2020)
Giò tai (MSP: 01-017-08-2020)
Chả mỡ (MSP: 01-017-09-2020)

Giò, chả là một món ăn mang đậm bản sắc
văn hóa ẩm thực Việt. Món ăn này được
dùng phổ biến trong bữa ăn của các gia
đình người Việt và thường xuất hiện vào
những ngày lễ, đặc biệt là cưới hỏi và ngày
tết. Bởi vậy, người tiêu dùng luôn quan
tâm, lựa chọn những sản phẩm giò, chả
ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Với truyền thống làm nghề trên 30 năm, Cơ
sở chế biến thực phẩm Nghị Được (Cơ sở
Nghị Được) là địa chỉ đáng tin cậy sản xuất
giò, chả thơm ngon có tiếng trong vùng
Đông Anh nói riêng và thành phố Hà Nội
nói chung. Các sản phẩm của Cơ sở Nghị
Được đều được sản xuất theo quy trình
khép kín từ khâu chọn nguyên liệu đầu vào
đến chế biến, bảo quản và tiêu thụ. Đặc
biệt sản phẩm không sử dụng chất phụ gia,
chất bảo quản đảm bảo an toàn sức khỏe
người tiêu dùng.
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Cơ sở chế biến thực phẩm Nghị Được còn
sở hữu đội ngũ lao động lành nghề, có tâm
trong sản xuất thực phẩm sạch, sẵn sàng
giao hàng tận nơi khi khách hàng có nhu
cầu. Sản phẩm của Cơ sở Nghị Được cũng
khá đa dạng từ giò lụa, giò bò, giò tai đến
chả quế, chả mỡ, nem chua, nem tai nên
có thể đáp ứng được nhiều sở thích khác
nhau của tất cả các thành viên trong gia
đình.

Với hương vị đặc biệt thơm ngon và an
toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, Cơ
sở chế biến thực phẩm Nghị Được đã
nhận được nhiều giải thưởng, chứng
nhận thương hiệu sản phẩm chất
lượng, uy tín. Đặc biệt, năm 2020, 07
sản phẩm của Cơ sở Nghị Được được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
đánh giá, phân hạng và quyết định
công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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Hộ kinh doanh giò chả Ước Lễ Đình Dũng

Địa chỉ: Số 141 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Đại diện: Tô Đình Dũng
Điện thoại: 0934555767

■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Nem chua (MSP: 01-006-03-2020)
Giò tai (MSP: 01-006-01-2020)
Giò lụa (MSP: 01-006-02-2020)

Nói đến bản sắc ẩm thực Thăng Long - Hà Nội không thể không kể đến nem chua và giò chả Ước
Lễ. Tiếp bước truyền thống mấy trăm năm, nhiều người con làng nghề Ước Lễ đã đem đặc sản
của địa phương mình lan tỏa khắp muôn nơi, trong đó có anh Tô Đình Dũng - Chủ Hộ kinh doanh
Giò chả Ước Lễ Đình Dũng ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nguồn gốc
anh là người làng Ước Lễ, từ nhỏ quen thuộc với tiếng giã thịt làm nem, giò chả của gia đình.
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Tiếp nối nghề truyền thống của gia đình,
anh Tô Đình Dũng nhận thấy làm giò chả ở
thôn bán được số lượng ít, nhu cầu tiêu thụ
của người dân nơi đây không nhiều, nếu vận
chuyển đi nơi khác bán thì chi phí sẽ rất tốn
kém. Vì vậy, anh đã quyết định mở cửa hàng
kinh doanh giò chả Ước Lễ khu vực nội thành
Hà Nội. Khu vực dân cư đông đúc và yêu
thích các món ăn mang đậm truyền thống
đặc trưng của ẩm thực Hà Nội.
Năm 2020, 03 sản phẩm gồm: Nem chua, giò lụa, giò tai của Hộ kinh doanh giò chả
Ước Lễ Đình Dũng được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và
quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Giữ gìn quy định chung của làng nghề giò
chả Ước Lễ, các sản phẩm của Hộ kinh
doanh giò chả Ước Lễ Đình Dũng đều
được lựa chọn từ những nguyên liệu thịt
lợn tươi ngon và đảm bảo chất lượng. Để
làm được những sản phẩm giò, chả chất
lượng, thịt lợn phải còn nóng hổi, được giã
bằng tay thủ công nên không chỉ có độ
dẻo, dai tự nhiên mà có hương vị mộc đặc
trưng của giò chả Ước Lễ truyền thống.
Đặc biệt, giò chả được bán trong ngày nên
chỉ sản xuất với số lượng có hạn, đảm bảo
hương vị tươi ngon đặc biệt.
Với quyết tâm giữ gìn nghề truyền thống
của gia đình và làng quê, Hộ kinh doanh
Giò chả Ước Lễ của anh Tô Đình Dũng
ngày càng phát triển sản phẩm được
nhiều khách hàng tin tưởng và yêu thích.
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Hộ kinh doanh Lương Tiến Mạnh

Địa chỉ: Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lương Tiến Mạnh
Điện thoại: 0963865518

■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Giò lụa (MSP: 01-281-09-2020)
Chả quế (MSP: 01-281-07-2020)
Chả lụa (MSP: 01-281-08-2020)

Giò chả đã trở thành món ăn
thường nhật trong mâm cơm
của người Việt hoặc trong các
dịp lễ Tết. Đây cũng là món
ngon được nhiều thực khách
yêu thích. Bởi vậy, trên địa
bàn Hà Nội có khá nhiều cơ
sở sản xuất và kinh doanh
giò, chả. Một trong số đó là
Hộ kinh doanh Lương Tiến
Mạnh tại thị trấn Vân Đình
huyện Ứng Hòa, thành phố
Hà Nội.

Nổi tiếng tại vùng đất Vân Đình, giò chả Lương Tiến Mạnh có hương vị đặc biệt, khiến những
ai đã từng thưởng thức sẽ nhớ mãi và trở thành khách hàng quen thuộc của Hộ kinh doanh
Lương Tiến Mạnh. Nguyên liệu để tạo nên giò lụa, chả lụa, chả quế gồm có thịt lợn nạc, mỡ
khổ, nước mắm cốt. Nhưng với bí quyết gia truyền và phương châm hoạt động “An toàn vì sức
khỏe người tiêu dùng” nên thương hiệu giò chả Thúy Mạnh ngày càng phát triển.
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Ngay từ nguồn nguyên liệu đầu vào, Hộ kinh doanh
Lương Tiến Mạnh đã ký kết hợp đồng liên kết với các
đơn vị cung cấp nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ
ràng, đảm bảo chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP,
đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
Trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, Hộ
kinh doanh Lương Tiến Mạnh cũng tuân thủ quy
trình, yêu cầu khắt khe về an toàn vệ sinh thực
phẩm. Đặc biệt, Hộ kinh doanh Lương Tiến Mạnh đã
lắp đặt máy móc, trang thiết bị hiện đại như máy xay
giò công suất lớn, lò xông, lò hấp, kho bảo quản... để
chuyên môn hóa trong sản xuất.

Hiện nay, mỗi tháng Hộ kinh doanh Lương Tiến Mạnh tiêu thụ 2,5-3,5 tấn giò, chả thành
phẩm, thị trường tiêu thụ chủ yếu tại địa phương và các huyện ngoại thành Hà Nội như:
Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai. Ngoài ra, còn mở rộng ra các tỉnh lân cận như Bắc Ninh,
Hòa Bình.
Với chất lượng tuyệt hảo, quy trình sản xuất và chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm,
Hộ kinh doanh Lương Tiến Mạnh đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân
hạng và quyết định công nhận 03 sản phẩm: Giò lụa, chả lụa, chả quế OCOP 3 sao năm 2020.
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Hộ kinh doanh Phương Quân

Địa chỉ: Thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Văn Quân
Điện thoại: 0915162227

■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Khoai tây chiên (MSP: 01-018-21-2020)
Hành phi (MSP: 01-018-22-2020)

Hộ kinh doanh Phương Quân tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội có thâm niên
hơn 30 năm sản xuất và cung cấp sản phẩm hành phi và khoai tây chiên. Những năm qua, Hộ
kinh doanh Phương Quân không ngừng đầu tư cải tiến nâng cấp dây chuyền sản xuất, đảm
bảo cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng tốt nhất, đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm.
Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, Hộ kinh doanh Phương Quân đã nhanh
chóng chuyển đổi công nghệ sang sản xuất chế biến bằng máy móc tự động, sử dụng các sản
phẩm điện năng thay vì sử dụng than và sức lao động của con người thông thường. Đặc biệt,
kiên quyết nói không với mỡ động vật bẩn không rõ nguồn gốc mà thay vào đó, sử dụng dầu
ăn thực vật nhờ vậy chất lượng sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Năm 2020, Hộ kinh doanh Phương Quân đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá,
phân hạng và quyết định công nhận 02 sản phẩm OCOP 3 sao là: Hành phi và khoai tây chiên.
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Hành phi
Thơm - Ngon - Giòn - Ngậy
Hành phi Phương Quân đã trở thành
thực phẩm “thăng vị” của các món
ăn Việt, một nét quê hương không
thể thiếu tại mỗi quán ăn hay ngay
trong căn bếp của mỗi gia đình.

Khoai tây chiên
CHÍNH SÁCH “3 KHÔNG”
Cho món khoai tây chiên giòn rụm
* KHÔNG CHỨA chất bảo quản,
* KHÔNG sử dụng mỡ động vật bẩn
* KHÔNG chất phụ gia gây hại đến sức
khỏe người tiêu dùng
Đối với sản phẩm khoai tây chiên mang
thương hiệu Phương Quân được làm từ
khoai tây tươi tự nhiên chọn lọc, sản
phẩm đạt đảm bảo chất lượng vệ sinh
an toàn thực phẩm.
SẢN PHẨM OCOP Thành
THÀNHphố
PHỐHÀ
HÀNỘI
NỘINĂM
NĂM2020
2020
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Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thụy Lâm
Địa chỉ: Khu 7, thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Cúc
Điện thoại: 0976669658

■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Bánh gio Thụy Lâm (MSP: 01-017-67-2020)
Bánh chưng Thụy Lâm (MSP: 01-017-68-2020)

Xã Thụy Lâm có làng Thụy Lôi nổi tiếng gắn liền với truyền thuyết vua Hùng. Vào ngày 11
tháng Giêng âm lịch hàng năm, người dân nơi đây lại tổ chức Lễ hội gắn liền với vị vua Thục
Phán - An Dương Vương. Trong lễ hội có tục lệ rước vua Thục Phán - An Dương Vương và dâng
vua bánh gio, bánh chưng. Bánh gio và bánh chưng dâng vua phải được làm theo bí kíp riêng
của làng. Để giữ gìn và kế thừa bí kíp nấu bánh “tiến vua” còn đậm chất truyền thống, Hợp
tác xã kinh doanh dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thụy Lâm (Hợp tác xã Thụy Lâm) đã cho ra
đời những sản phẩm bánh gio, bánh chưng mang đậm hương vị truyền thống.
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Với truyền thống văn hóa gắn liền với hai loại bánh và chất lượng đảm bảo, năm 2020 sản phẩm
bánh gio và bánh chưng Thụy Lâm của Hợp tác xã Thụy Lâm được Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Bánh chưng
Đối với bánh chưng Thụy Lâm, đây là loại bánh
truyền thống chủ lực của Hợp tác xã Thụy
Lâm, tiêu thụ rất đắt hàng vào các dịp lễ Tết.
Để có bánh đẹp và chất lượng đảm bảo, thì
khâu chọn thịt, gạo nếp, đỗ xanh, lá dong phải
cẩn thận, đặc biệt là đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm. Mỗi năm, Hợp tác xã Thụy Lâm
tiêu thụ thường xuyên từ 1.000 - 2.000 chiếc
bánh chưng vào các dịp lễ, Tết.

Bánh gio
“Trong vắt như một thoi hổ phách
Mát rượi như một khối thạch rau câu
Mềm mại như một con cúi bông nõn
Mịn màng như mặt lụa tơ tằm”

Nguyên liệu để làm bánh gio được làm từ
gạo nếp cái hoa vàng truyền thống. Bánh
phải ăn lúc đã để nguội vì lúc đó mùi vôi đã
bớt nồng, tấm bánh đã đanh lại, độ dẻo và
độ giòn đều được tăng lên, ăn với mật mía
ngọt, mềm, mát.
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Hộ kinh doanh Hải Phở

Địa chỉ: Số 37 Nguyễn Thái Học, Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Tuyết
Điện thoại: 0945932441

■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Nem chua (MSP: 01-273-33-2020)
Nem Phùng (MSP: 01-273-34-2020)

Nem Phùng ăn với lá sung
Cho người tứ xứ nhớ nhung suốt đời”.

Đây là món ăn đặc sản dân dã, gia truyền nhiều đời tại vùng đất Đan Phượng, Hà Nội được
không chỉ người tiêu dùng ở Thủ đô mà các khách du lịch khi đến thăm Hà Nội đều yêu thích
món nem Phùng. Nem Phùng là một món ăn bình dị, đậm chất hương vị quê hương.
Nếu một lần đến thị trấn Phùng, thực khách nên ghé thăm và thưởng thức món nem Phùng
và nem chua của Hộ kinh doanh Hải Phở để cảm nhận được hết tinh hoa của một món ngon
đã trở thành biểu tượng ẩm thực của vùng đất này.
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Năm 2020, 02 sản phẩm nem Phùng
và nem chua của Hộ kinh doanh Hải
Phở được Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết
định công nhận sản phẩm OCOP 3
sao. Đây là động lực để Nem Hải Phở
lan tỏa thương hiệu đến với đông đảo
người tiêu dùng Thủ đô.
Điểm nhấn của nem Phùng Hải
Phở là những sợi bì dai, giòn được
nhuốm màu vàng của bột thính và
chút hương đậm đà nên món nem ở
đây có lượng bì nhiều vừa đủ, không
trộn quá nhiều thịt mỡ, khi ăn sẽ
cảm nhận rõ vị bùi bùi, ngậy ngậy
của thịt, vị đậm của gia vị, vị giòn
giòn, thơm thơm của bì lợn thái và
đôi chút tê tê đầu lưỡi khi chấm
cùng với tương ớt.

NEM CHUA
Thơm - Ngon chuẩn vị

Bên cạnh nem Phùng trứ danh, Hộ kinh doanh Hải Phở còn có sản phẩm nem chua cũng
nức tiếng xa gần. Thịt được chế biến theo công thức gia truyền tạo nên món nem chua thơm
ngon, dẻo dai. Sản phẩm nem Phùng và nem chua của Hộ kinh doanh Hải Phở đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm và được người tiêu dùng Thủ đô tin dùng và lựa chọn.
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Cơ sở sản xuất Giò Chả Thành Quế

Địa chỉ: Số 17 phố Hoàng Diệu, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Ngọc Thành
Điện thoại: 0966831988

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Giò Bò (MSP: 01-269-14-2020)

Cơ sở sản xuất Giò Chả Thành Quế (Cơ sở Thành Quế) được thành lập năm 2015, chuyên sản
xuất giò, chả và kinh doanh thủy sản, nông sản. Các sản phẩm giò, chả của Cơ sở Thành Quế
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có mã Qr Code truy xuất nguồn gốc hàng hóa.
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Với uy tín và chất lượng, năm 2020 sản phẩm Giò bò của Cơ sở sản xuất Giò Chả Thành
Quế được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công
nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Sản phẩm Giò bò có hương vị rất
đặc biệt, thơm ngon, hấp dẫn. Với
nguyên liệu sản xuất đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm cùng với
những bí quyết gia truyền nhiều
năm qua, Cơ sở Thành Quế đã tạo
được thương hiệu uy tín đối với
người tiêu dùng. Để làm nên một
chiếc giò phải trải qua nhiều công
đoạn tỉ mỉ, tinh tế trong từng khâu.
Giò bò ngon là khi thái ra có màu
hơi hồng hồng của thịt bò, giò dai,
giòn và bóng mịn làm dậy vị cay
cay của hạt tiêu hòa quyện với mùi
thơm của lá chuối non - tất cả tạo
nên hương vị đặc trưng mà chỉ món
ăn này mới có.
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Cơ sở bánh trung thu Bảo Phương

Địa chỉ: 201A Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Vũ Thu Thủy
Điện thoại: 0962999982

■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Oản Đường (MSP: 01-003-04-2020)
Bánh nướng nhân thập cẩm (MSP: 01-003-05-2020)
Bánh dẻo nhân đậu xanh (MSP: 01-003-06-2020)
Bánh dẻo nhân thập cẩm (MSP: 01-003-07-2020)

Gần 70 năm về trước, trên con phố Thụy Khuê quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội vắng lặng, thưa
thớt và yên bình có một chàng thanh niên trẻ tuổi lặng lẽ tới mua một căn nhà mặt phố để mở
hiệu bánh nhỏ của riêng mình. Chàng thanh niên ấy là Phạm Đình Bảo - một người từng làm
công thuê cho tiệm bánh mì phố Cổ từ lúc tuổi đời chưa tròn 20. Trải qua biết bao nỗi cơ cực,
giờ đây ông Phạm Đình Bảo đã tạo dựng thương hiệu bánh Trung thu gia truyền Bảo Phương
nức danh đất Bắc.
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Cứ đến gần ngày Rằm tháng 8, người dân sống
trên con phố Thụy Khuê đều biết trước sẽ có
cảnh khách hàng xếp hàng dài, bon chen nhau
để mua bằng được vài hộp bánh nướng, bánh
dẻo Bảo Phương. Không chỉ người Hà Nội, mà
khách ngoại tỉnh, thậm chí là Việt kiều cũng tìm
đến đây xếp hàng, nhẫn nại chờ mua bánh. Vậy
nên, mới có giai thoại nhân viên của bánh Bảo
Phương chỉ bận rộn quên ăn, quên ngủ khoảng
hơn 10 ngày trong một năm, còn lại thì thời gian
rảnh rỗi nghỉ ngơi.
Thực tế, Cơ sở bánh trung thu Bảo Phương mở
cửa quanh năm, chỉ nghỉ dịp tết Nguyên Đán.
Hàng ngày các mẻ bánh khảo, bánh chả lá
chanh, bánh nướng, bánh dẻo chay và bánh thập
cẩm... vẫn được ra lò để phục vụ thực khách.
Tuy nhiên bánh Trung thu Bảo Phương vẫn là
số một bởi được làm thủ công với lớp nhân đa
dạng phong phú như đậu xanh, hạt dưa, hạt sen,
vừng, lạp xưởng, mứt bí... giữ nguyên hương vị
truyền thống, gói trọn tinh hoa ẩm thực truyền
thống trong đó.

Ghi nhận những giá trị lịch sử, văn
hóa và hương vị đậm đà của các loại
bánh mang thương hiệu gia truyền
Bảo Phương, năm 2020 Ủy ban nhân
dân phố Hà Nội đánh giá, phân hạng
và quyết định công nhận 4 sản phẩm
OCOP 4 sao.

Hiện nay, trên thị trường thành phố Hà Nội đã có nhiều thương hiệu bánh Trung thu nổi tiếng
nhưng thương hiệu bánh Trung thu Bảo Phương vẫn bền vững với thời gian và được sự ủng
hộ của đông đảo khách hàng.
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Công ty TNHH nông thủy sản Thuần Việt

Địa chỉ: Khu Đồng Cát, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Vũ Khắc Hoạt
Điện thoại: 0868661369

■

Mật ong đông trùng hạ thảo (MSP: 01-269-13-2020)
Viên khoai thực dưỡng (MSP: 01-269-12-2020)
Cúc hoa trà (MSP: 01-269-22-2020)

■

Đông trùng hạ thảo đại toàn bổ dưỡng tửu (MSP: 01-269-16-2020

■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Công ty TNHH nông thủy sản Thuần Việt
(Công ty Thuần Việt) thành lập 2015, chuyên
cung cấp những sản phẩm nông sản sạch.
Hầu hết nguyên liệu sản xuất và quá trình
chế biến, hoàn thiện sản phẩm của Công ty
Thuần Việt đều được thực hiện ở vùng đất
xứ Đoài.
Công ty Thuần Việt có vùng sản xuất nông
nghiệp sạch với diện tích hơn 10ha để chăn
nuôi gà, lợn, trồng rau, cây ăn quả và các
loại thảo dược theo hướng hữu cơ. Bên cạnh
đó với diện tích trên 1.000m2 mặt nước hồ
Đồng Mô Công ty Thuần Việt đã nuôi trồng
thủy sản với nhiều loại cá khác nhau như:
cá trôi, cá mè, cá rô phi, cá trắm, cá chép.
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Những sản phẩm nông nghiệp
sạch của Công ty Thuần Việt đều
được sản xuất theo quy trình khép
kín, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn
vệ sinh thực phẩm, đạt chất lượng
cao. Các sản phẩm mật ong đông
trùng hạ thảo, đông trùng hạ thảo
đại toàn bổ dưỡng tửu, cúc hoa trà
Thuần Việt là những sản phẩm đảm
bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực
phẩm. Viên khoai thực dưỡng được
chế biến đảm bảo an toàn, không
sử dụng chất bảo quản mang đến
hương vị thơm, ngon, giòn.

Với định hướng phát triển thương hiệu nông sản sạch, năm 2020, Công ty TNHH nông thủy
sản Thuẩn Việt đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định
công nhận 03 sản phẩm OCOP 4 sao; 01 sản phẩm OCOP 3 sao.
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Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ
Địa chỉ: Số 70, phố Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hoàng Gia Lượng
Điện thoại: 0934696499

■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

Xôi Phú Thượng được lựa chọn kỹ
càng, tỉ mỉ từ gạo nếp cái hoa vàng,
đậu xanh mới tạo nên hương vị
thơm ngon đặc trưng của xôi Phú
Thượng được nhiều thực khách ưa
chuộng. Không chỉ phục vụ nhu cầu
của thực khách trong nước và quốc
tế tại Thủ đô, xôi Phú Thượng đã
đến được với nhiều tỉnh, thành phố
khác trên cả nước.
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■

Xôi xéo (MSP: 01-003-01-2020)
Xôi ngũ sắc (MSP: 01-003-02-2020)
Xôi chè (MSP: 01-003-03-2020)

Tận dụng lợi thế về khí hậu và thổ nhưỡng, từ xa
xưa, người dân Phú Thượng quận Tây Hồ, thành
phố Hà Nội đã trồng được những cánh đồng lúa
nếp cho chất lượng tuyệt hảo, đặc biệt hơn
hẳn so với lúa nếp được trồng tại các vùng
khác. Với sản phẩm gạo nếp truyền thống,
người dân Phú Thượng đã sử dụng để
đồ xôi dâng lên tổ tiên trong các dịp lễ,
Tết của năm. Lâu dần, người dân Phú
Thượng coi việc đồ xôi bán như một
nghề để kiếm sống, đem lại nguồn thu
nhập ổn định.
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Năm 2016, nghề làm xôi ở Phú
Thượng đã được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội công nhận là làng
nghề truyền thống, làm cơ sở định
hướng bảo tồn và tiếp tục phát triển
trong tương lai. Để nâng tầm thương
hiệu Xôi Phú Thượng, năm 2020 Hợp
tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp
hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ đã bắt
tay vào liên kết với bà con để chuyên
nghiệp hóa quy trình sản xuất, xây
dựng thương hiệu, nhãn hiệu. Đồng
thời hoàn thiện bao bì, bộ nhận diện
cho xôi chè, xôi xéo, xôi ngũ sắc và
nhiều sản phẩm khác.

Đặc biệt, năm 2020 Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 03 sản phẩm
OCOP 4 sao gồm: Xôi xéo, xôi ngũ sắc, xôi chè.
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Hộ kinh doanh Phạm Thị Bình

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phú Nhi, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phạm Thị Bình
Điện thoại: 0917376830

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Bánh tẻ Phú Nhi (MSP: 01-269-06-2020)

Làng Phú Nhi xưa được gọi là Bần Nhi, một làng nhỏ nằm ven Sông Hồng. Trước kia là làng
thuần nông, các ngành nghề của dân cư trong làng chủ yếu xoay quanh cây lúa. Món bánh tẻ
được ra đời cũng dựa trên các nguyên liệu thuần nông. Nói đến nghề làm bánh tẻ ở Phú Nhi
không thể không nhắc tới Hộ kinh doanh Phạm Thị Bình ở tổ dân phố 3, Phú Nhi, phường Phú
Thịnh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
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Để làm được chiếc bánh tẻ ngon đúng vị của
Phú Nhi đòi hỏi quy trình rất cầu kỳ, kỹ lưỡng từ
chọn nguyên liệu tới cách chế biến. Qua bàn tay
khéo léo của người làm bánh tạo hương vị thấm
đượm tình quê hòa quyện trong chiếc bánh nhỏ
nhắn, buộc gọn gàng và được gói gọn trong lớp
lá dong ở bên trong, lá chuối khô ở ngoài cùng.
Với hương vị đặc trưng riêng, sản phẩm bánh tẻ
Phú Nhi Sơn Tây ngày càng được khách hàng tin
dùng, yêu thích, lựa chọn.
Năm 2020, Hộ kinh doanh Phạm Thị Bình được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá,
phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm bánh tẻ Phú Nhi OCOP 4 sao. Đây là cơ hội để
bánh tẻ Phú Nhi quảng bá thương hiệu đến với đông đảo người tiêu dùng Thủ đô.

Bánh Tẻ Phú Nhi

SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG
Các nguyên liệu làm bánh tẻ khá
dân dã, dễ tìm, đó chính là gạo tẻ
xay thành bột, mộc nhĩ, hành lá,
hành khô, thịt lợn. Hộ kinh doanh
Phạm Thị Bình cũng như bao gia
đình tại Phú Nhi hầu hết đều coi
làm bánh tẻ là nghề chính nên
đã đầu tư các thiết bị công nghệ
nhằm gia tăng sản lượng bánh
được làm ra.
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Hợp tác xã sản xuất bánh gia truyền Bà Lành

Địa chỉ: Thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phạm Thị Lành
Điện thoại: 0382 177 169

■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Bánh chưng vuông (MSP: 01-017-10-2020)
Bánh chưng dài (MSP: 01-017-11-2020)

Hợp tác xã sản xuất bánh gia truyền
Bà Lành (Hợp tác xã Bà Lành) có
địa chỉ tại xã Liên Hà huyện Đông
Anh, thành phố Hà Nội do bà Phạm
Thị Lành làm Giám đốc với nghề
làm bánh chưng gia truyền nức
tiếng đất Đông Anh. Hiện nay, Hợp
tác xã Bà Lành có 20 hộ chuyên
sản xuất bánh chưng cung cấp cho
thị trường Hà Nội và các tỉnh thành
lân cận.
Theo bà Lành, điều làm nên sự
khác biệt của bánh chưng Lỗ Khê
mang thương hiệu gia truyền Bà
Lành là ở nguồn nước đặc biệt và
nguyên liệu. Tương truyền, nguồn
nước ở Lỗ Khê rất tinh khiết, ngọt
mát nên khi ngâm gạo, đậu xanh
và dùng để đun bánh sẽ tạo nên vị
đặc trưng.
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Còn gạo để làm bánh chưng phải là gạo nếp
cái hoa vàng trồng trên chính cánh đồng đất
Liên Hà mới dẻo, thơm, ngon đặc biệt. Đậu
xanh làm nhân bánh cũng phải là đậu xanh hạt
nhỏ, tròn, lòng vàng và vỡ đều. Thịt lợn phải
là thịt nạc vai, có thêm chút mỡ béo ngậy, lá
dong xanh lựa chọn lá bánh tẻ.
Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề gói bánh
chưng, bà Phạm Thị Lành chia sẻ: Tôi được
thừa hưởng nết khéo léo của mẹ, từ khi lớn
lên, tôi đã biết gói bánh và được mẹ dạy cho
cách gói bánh ngon. Cứ như thế từ năm 2000
đến nay, mọi người biết đến tôi với tên gọi
bánh chưng”. Mỗi chiếc bánh chưng đều phải
có tỷ lệ gạo, nhân phù hợp mới tạo nên chiếc
bánh ngon. Quá nhiều nhân sẽ ngấy hoặc quá
ít thịt, đậu xanh sẽ khiến bánh không đậm
đà. Do đó, để gói bánh chưng ngon, ngoài các
nguyên liệu cần có, thì cái tâm người gói cũng
sẽ khiến bánh ngon.

Hiện nay, mỗi dịp xuân về người dân làng Lỗ Khê lại tấp nập gói bánh, hình ảnh bếp lửa đỏ
rực, nồi bánh tỏa hương thơm khắp làng gợi nhớ cảnh Tết xưa. Bánh chưng của Hợp tác xã
Bà Lành tiếp tục mang cái Tết thấm đượm truyền thống đến với đông đảo gia đình Việt khắp
mọi miền.
Ghi nhận những giá trị của bánh chưng Bà Lành, năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội đã đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 02 sản phẩm OCOP 3 sao là bánh chưng
vuông và bánh chưng dài.
SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

147

Cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh ngọt Thuý Quyên
Địa chỉ: Thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Trọng Thăng
Điện thoại: 0918 766 907

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■
■

Bánh xốp vừng (MSP: 01-017-65-2020)
Bánh trứng nhện (MSP: 01-017-66-2020)
Bánh mè dừa (MSP: 01-017-63-2020)
Bánh gạo thơm (MSP: 01-017-64-2020)
Bánh Sampa (MSP: 01-017-62-2020)

Cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh ngọt Thúy Quyên (Cơ sở Thúy Quyên) có địa chỉ tại xã Đông
Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội chuyên sản xuất các loại bánh sampa, bánh gạo,
bánh nhện, bánh dừa và bánh xốp... Tất cả các sản phẩm bánh ngọt của Cơ sở Thúy Quyên
đều thơm ngon, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
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Các sản phẩm bánh tại Cơ sở Thúy Quyên
đều là thức quà đầy hấp dẫn đối với mọi
lứa tuổi. Từ người lớn cho đến trẻ nhỏ,
không ai có thể cưỡng lại sự ngọt ngào đó.
Ngoài ra, sản phẩm của Cơ sở Thúy Quyên
cũng được người tiêu dùng công nhận và
đánh giá cao khi lựa chọn làm quà biếu vào
các dịp lễ, Tết.

Năm 2020, Cơ sở Thúy Quyên có 05 sản phẩm bánh xốp vừng, bánh trứng nhện, bánh mè dừa,
bánh gạo thơm, bánh Sampa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng
và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Với sự kết hợp hài hòa giữa phương pháp làm bánh kẹo truyền thống và công nghệ sản xuất
theo quy trình hiện đại, các sản phẩm của Cơ sở Thúy Quyên đã đem lại hương vị gần gũi,
thân thương với người tiêu dùng. Độ ngọt của bánh vừa phải, bánh giòn, giao thoa cùng nhiều
hương vị với nhau tạo nên cảm giác không bị ngán khi thưởng thức.

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

149

Cơ sở sản xuất bánh kẹo truyền thống Hiền Bao

Địa chỉ: Xóm Tiền Đình, thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Cao Văn Hiền
Điện thoại: 0359037107

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■
■

Kẹo lạc (MSP: 01-269-07-2020)
Kẹo dồi (MSP: 01-269-08-2020)
Kẹo vừng đen (MSP: 01-269-11-2020)
Kẹo gạo lứt (MSP: 01-269-09-2020)
Kẹo vừng trắng (MSP: 01-269-11-2020)

Làng cổ Đường Lâm không chỉ nổi tiếng với lịch sử 1.000 năm mà còn mang đến sự thú vị
bởi đây là làng nghề chuyên làm kẹo lạc, kẹo dồi nức tiếng đất Thăng Long - Hà Nội xưa.
Truyền thuyết kể lại rằng, vào thế kỉ XVII, bà chúa Mía - một người thiếp của vua Trịnh
Tráng xây dựng ngôi chùa Mía và dạy cho người dân làng cổ Đường Lâm cách trồng mía và
làm kẹo. Từ đó, nghề làm kẹo trở thành nghề truyền thống của người dân nơi đây.
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Cơ sở sản xuất bánh kẹo truyền thống Hiền Bao (Cơ sở
Hiền Bao) là địa chỉ uy tín chuyên sản xuất kẹo lạc, kẹo
dồi, kẹo vừng, kẹo gạo của làng cổ Đường Lâm. Xưởng
sản xuất của Cơ sở Hiền Bao được xây dựng quy mô khép
kín sạch sẽ, với những đồ nghề thủ công kết hợp với hệ
thống máy móc hiện đại. Đó là chiếc lò than luôn rực lửa
để quay mạch nha hay hệ thống lò rang vừng, dụng cụ
dao cắt kẹo..., tất cả được anh chị Hiền Bao bố trí như
một dây chuyền sản xuất kẹo chuyên nghiệp.
Để có những sản phẩm thơm ngon, mang đậm hương vị
truyền thống, Cơ sở Hiền Bao luôn lựa chọn nguyên liệu
đầu vào đảm bảo chất lượng. Theo đó, các nguyên liệu
như lạc, vừng, đường, mạch nha, gạo lứt đều được lựa
chọn tại những vùng nguyên liệu đảm bảo an toàn.
Năm 2020, 05 sản phẩm của Cơ sở sản xuất bánh kẹo truyền thống Hiền Bao được Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Lạc và vừng sau khi được rang giòn tan cho vào đảo cùng với mạch nha. Cứ thế bằng sức quay
khéo léo của đôi tay, người thợ sẽ trộn đều mạch nha với vừng tạo thành những mẻ kẹo vừng
thơm ngon hoặc mạch nha trộn lạc tạo thành kẹo lạc rồi đổ ra khuôn. Kẹo vừng và kẹo lạc
đạt tiêu chuẩn là mùi thơm tinh khiết và ăn cảm nhận được độ giòn, dai và dẻo. Ngoài ra, Cơ
sở Hiền Bao còn sản xuất các loại kẹo dồi, kẹo gạo lứt thơm, ngon, chất lượng.
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Công ty TNHH Hoàng Chiến Thắng

Địa chỉ: Thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Anh Chiến
Điện thoại: 0989661986

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Bánh Sampa (MSP: 01-017-12-2020)
Bánh vòng dừa (MSP: 01-017-13-2020)
Bánh gạo lứt (MSP: 01-017-14-2020)
Bánh nhện vừng (MSP: 01-017-15-2020)

Công ty TNHH Hoàng Chiến Thắng (Công ty Hoàng Chiến Thắng) là doanh nghiệp chuyên sản
xuất các loại bánh, đặc biệt với các dòng sản phẩm bánh giòn làm từ bột mì, gạo lứt... được
người tiêu dùng rất ưa chuộng. Với chất lượng hoàn hảo và quy trình sản xuất an toàn cho sức
khỏe, 4 sản phẩm bánh của Công ty Hoàng Chiến Thắng đã được Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020.
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Hương vị
truyền thống dân gian
Những sản phẩm bánh của Công ty
Hoàng Chiến Thắng thiên về những loại
bánh truyền thống và được áp dụng dây
truyền công nghệ sản xuất hiện đại. Vì
vậy, hương vị của những chiếc bánh có
sự hòa quyện của “cốt xưa và hương vị
nay” rất phù hợp với nhu cầu, thị hiếu
của người tiêu dùng hiện đại.
Để có thể tạo ra những chiếc bánh giòn, thơm, ngon Công ty Hoàng Chiến Thắng đã đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở tất cả các khâu và đặc biệt là nguyên liệu đầu vào có truy
xuất nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Khi thưởng thức, khách hàng sẽ cảm nhận được sự tâm
huyết và niềm đam mê của người làm bánh.
Những chiếc bánh vòng dừa, bánh nhện vừng xốp giòn, thơm mùi vừng, có vị ngọt nhẹ.
Bánh gạo lứt với những hạt gạo lứt giòn, cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho sức khoẻ. Bánh
Sampa thoang thoảng mùi trứng và bơ. Tất cả đều là những đặc sản mang đậm truyền
thống làng quê Việt.
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Công ty TNHH chế biến thực phẩm Thanh Hương

Địa chỉ: Số 50 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Đại diện: Đặng Thế Nghiệp
Điện thoại: 0979722568

■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Kẹo Chocolate tổng hợp (MSP: 01-003-08-2020)
Bánh cuộn Jambon vị thịt nướng (MSP: 01-003-09-2020)
Bánh Quy Bơ Trứng (MSP: 01-003-10-2020)

Được thành lập năm 2004, Công ty TNHH chế biến thực phẩm Thanh Hương (Công ty
Thanh Hương) có bề dày kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo tại
thủ đô Hà Nội, được khởi đầu từ một Cơ sở sản xuất bánh kẹo để phục vụ nhu cầu làm
quà biếu tặng vào mỗi dịp Tết nguyên đán. Đến nay Công ty Thanh Hương đã đầu tư trang
thiết bị máy móc với dây chuyền sản xuất hiện đại để đa dạng các sản phẩm bánh, kẹo, đáp ứng
nhu cầu tiêu dùng của thị trường hiện nay. Đặc biệt năm 2020 Công ty Thanh Hương đã có
03 sản phẩm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định
công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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Kẹo Chocolate tổng hợp
Trong các dòng sản phẩm
bánh, kẹo mang thương hiệu
Thanh Hương, nổi bật hiện
nay là: Bánh cuộn Jambon vị
thịt nướng, bánh quy bơ trứng
và kẹo chocolate tổng hợp.

Bánh cuộn Jambon vị thịt nướng

Bánh Quy Bơ Trứng

Nét độc đáo của bánh kẹo Thanh Hương chính là nguyên liệu làm ra sản phẩm. Bánh cuộn
Jambon vị thịt nướng là sự kết hợp thú vị của lớp vỏ bánh ngọt vừa cùng vị mặn dịu nhẹ của
nhân Jambon thịt nướng. Bánh quy bơ trứng nổi tiếng với chuẩn vị bơ thơm lừng hòa quyện
vị ngọt dịu từ trứng và các loại mứt trái cây. Kẹo chocolate tổng hợp được làm từ socola chất
lượng hảo hạng.
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Hộ kinh doanh bánh cốm Nguyện Nịnh

Địa chỉ: 65B Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Đại diện: Cung Thị Thúy
Điện thoại: 0988980467

■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Cốm tươi xào - Hà Thành (MSP: 01-001-02-2020)
Bánh Cốm Nguyện Nịnh (MSP: 01-001-01-2020)

Bánh cốm Nguyện Nịnh
nhanh chóng nổi tiếng
khắp Hà Nội bởi hương
vị thơm ngon say đắm
lòng người. Những chiếc
bánh cốm thoạt nhìn đơn
giản nhưng lại trải qua
quá trình chế biến công
phu. Ngay từ khâu chọn
nguyên liệu đã rất cẩn
thận như cốm, đậu xanh
phải ngon, chất lượng
đảm bảo.

Dù ít được biết đến hơn chả cốm, xôi cốm và chè cốm, nhưng cốm xào lại lôi cuốn người ăn
ngay từ lần thưởng thức đầu tiên. Đó là cảm giác dẻo quánh nơi đầu lưỡi nhưng chậm rãi nhai
dần sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh của đường hòa quyện trong hương thơm của cốm tươi.
Nếu cầu kỳ hơn nữa, cốm xào còn có những sợi dừa nạo mỏng xen lẫn trong từng hạt cốm,
khiến người ăn thích thú với vị bùi, ngậy và cảm giác dai dai, sật sật trong miệng.
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Nhắc đến bánh cốm Nguyện Nịnh chính là
một minh chứng cho hương vị truyền thống.
Trong tiết trời thu se lạnh, được ngồi trong
một không gian tĩnh lặng, nhâm nhi tách
trà sen và thưởng thức bánh cốm đậu xanh
thơm lừng. Đó là một thức quà vô cùng tao
nhã, giúp tâm hồn bạn trở nên tĩnh lặng, thư
thái sau những ồn ào, bon chen của cuộc
sống thường nhật. Có thể nói rằng, trong
bánh cốm có chứa đựng sự ngọt ngào của
người Tràng An được chắt lọc những gì tinh
túy nhất, nguyên vẹn nhất từ cốm gửi gắm
và mang đến tận tay khách hàng những sản
phẩm đảm bảo chất lượng.

Nguyện Nịnh mang đến những thức quà được làm từ cốm với hương thơm đặc biệt thơm
ngon mỗi chiếc bánh cốm Nguyện Nịnh mang một màu sắc đặc trưng, hấp dẫn từ vẻ
ngoài cho đến hương vị sản phẩm.
Năm 2020, Hộ kinh doanh bánh cốm Nguyện Nịnh được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 02 sản phẩm bánh cốm Nguyện Nịnh và cốm
tươi xào - Hà Thành OCOP 3 sao.
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Cơ sở sản xuất Minh Thủy

Địa chỉ: Thôn Thạch, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Trí Thủy
Điện thoại: 0822007020

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Bánh chè lam (MSP: 01-276-61-2020)

Làng Thạch, xã Thạch Xá, huyện
Thạch Thất, thành phố Hà Nội là
làng nghề truyền thống nổi tiếng
sản xuất chè lam. Chè lam Thạch
Xá tuy không cầu kỳ và hào nhoáng
như những loại bánh, kẹo khác
nhưng từ lâu đã có sức thu hút với
người tiêu dùng, đặc biệt là khách
du lịch bởi đây là sự kết tinh hài
hòa các sản phẩm truyền thống
của người Việt.
Hiện cả làng Thạch Xá chỉ còn
hơn chục nhà vẫn giữ nghề truyền
thống sản xuất bánh chè lam,
trong đó có Cơ sở sản xuất Minh
Thủy (Cơ sở Minh Thủy) nổi tiếng
ngay từ khâu chọn nguyên liệu đến
chế biến đều đảm bảo an toàn vệ
sinh thực phẩm.
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ĐẶC SẢN CỔ TRUYỀN DÂN TỘC

Bánh chè lam - Thơm ngon, mềm dẻo
Thông thường các loại bánh truyền thống được làm từ bột gạo nhưng đặc biệt bánh
chè lam lại được làm từ hoa bỏng, tức là lúa nếp khô sẽ được rang trên bếp lửa nở
bung, tạo thành bông hoa bỏng màu trắng, thơm lừng. Sau đó, người làm bánh sẽ
sàng, sảy cho trấu ra hết, trơ lại hạt hoa để nghiền bột thì mới nhào được bánh cho
nên yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm rất cao. Bí quyết để có bánh chè lam dẻo
thơm, ngon, nồng ấm vị gừng đòi hỏi sự pha trộn theo tỉ lệ hợp lý các nguyên liệu
cũng như kinh nghiệm của người thợ.

Từ bàn tay khéo léo, kết hợp
những nguyên liệu tự nhiên
sẵn có của quê hương. Năm
2020, bánh chè lam của Cơ
sở Minh Thủy được Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội
đánh giá, phân hạng và quyết
định công nhận sản phẩm
OCOP 3 sao.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thìn

Địa chỉ: Số nhà 35, thôn 7, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Thìn
Điện thoại: 0964643095

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Khoai lang kén (MSP: 01-273-32-2020)

Sản phẩm khoai lang kén của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thìn giờ đây đã trở thành thức quà
không còn xa lạ đối với “dân chơi xứ Hà Thành” ngày nay, nếu ai đã từng thử qua thức quà
này ắt hẳn không thể quên được hương vị của nó. Đặc biệt, khoai lang kén của Hộ kinh doanh
Nguyễn Văn Thìn được sản xuất bằng công thức riêng biệt không thể lẫn với các loại khoai
lang kén khác từ độ thơm, ngon, béo ngậy, bùi bùi của khoai lang, sự giòn tan của vỏ bột và
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
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Khoai lang là loại thực phẩm giàu vitamin, chất
xơ và nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng cường
sức khỏe. Khi khoai lang được chế thành khoai
lang kén nhỏ xinh vô cùng hấp dẫn, ngon miệng
và là món ăn vặt được các bạn trẻ yêu thích. Hơn
nữa còn được dùng như một món khai vị trong
các nhà hàng, quán ăn.
Đặc biệt, năm 2020 sản phẩm khoai lang kén
được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh
giá, phân hạng và quyết định công nhận sản
phẩm OCOP 3 sao.
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Hộ kinh doanh Vũ Thị Quý

Địa chỉ: Thôn 4, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Vũ Thị Quý
Điện thoại: 0355951825

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Chè kho Đại Đồng (MSP: 01-276-67-2020)

Xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất có đặc sản chè kho thơm ngon nổi tiếng xứ Đoài. Vượt ra
ngoài món ăn dân dã, chè kho Đại Đồng đã trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị cao. Gia
đình bà Vũ Thị Quý là một trong những hộ sản xuất kinh doanh chè kho có kinh nghiệm lâu
năm tại quê hương Đại Đồng.
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Để làm được món chè kho
ngon, theo kinh nghiệm của
bà Quý cần có rất nhiều yêu
cầu. Thành phẩm đạt tiêu
chuẩn phải đáp ứng những
tiêu chí như: Đậu phải sánh,
mịn, có màu vàng bắt mắt,
thơm mùi đậu xanh. Tùy
vào khẩu vị của mỗi nhà,
mà lượng đường cho ngọt
hay vừa.

Hiện nay đã có máy móc hỗ trợ, nên mọi
công đoạn thời gian làm chè kho cũng
đã nhanh hơn. Bà Vũ Thị Quý cho biết,
giờ chè kho không chỉ được người dân
tiêu thụ vào dịp Tết mà trở thành một
thức quà được mua biếu, tặng quanh
năm, thậm chí làm quà gửi ra nước
ngoài. Bởi vừa là món ăn dân dã truyền
thống, dễ ăn, lại an toàn đảm bảo sức
khỏe và không có chất bảo quản.
Với việc giữ gìn nghề truyền thống của gia đình và quê hương, chè kho Đại Đồng của Hộ kinh
doanh Vũ Thị Quý được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định
công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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Hộ kinh doanh nhà máy chế biến thực phẩm dinh dưỡng Min Min Việt Nam
Địa chỉ: Thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thu Nga
Điện thoại: 0989985091

■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

Bột Ngũ Cốc Dinh Dưỡng Min Min, Vị Truyền Thống
(MSP: 01-275-30-2020)

Chị Nguyễn Thu Nga, Chủ Hộ kinh doanh nhà máy chế biến thực phẩm dinh dưỡng Min Min
Việt Nam (Hộ kinh doanh Min Min) sinh ra và lớn lên trên quê hương Quốc Oai, thành phố Hà
Nội. Với mong muốn, khát khao nuôi con bằng sữa mẹ của mình, chị Nga quyết tâm tự tay
làm ra bột ngũ cốc để giúp bản thân cải thiện nguồn sữa. Tự cảm thấy bột ngũ cốc do mình
làm ra thơm, ngon, mẹ và con hấp thụ tốt, sữa mẹ ngày càng đặc hơn, dinh dưỡng trong từng
sản phẩm có thể kiểm soát và đặc biệt là chị tự tin về độ an toàn của sản phẩm do cơ sở mình
sản xuất.
164

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Khi quyết định gắn bó với sản phẩm bột ngũ cốc dinh
dưỡng Min Min, chị đã bỏ không ít công sức đi học tập
kinh nghiệm ở nhiều nơi. Tìm đến những đơn vị hàng
đầu về bột ngũ cốc để học hỏi cách làm. Không phụ
công người, sau nhiều lần thất bại, cuối cùng chị Nga
đã tìm ra công thức tỷ lệ vàng khi kết hợp các loại hạt.

Bột Ngũ Cốc
Dinh Dưỡng

Min Min

29 loại hạt
Trong một sản phẩm

Các loại hạt đều được chị Nga và đội ngũ chuyên
gia lựa chọn từ những cơ sở cung cấp uy tín có
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Kết hợp với sự đầu
tư về thiết bị máy móc hiện đại trong quá trình
rang, sấy cũng như sự chỉn chu của một người
phụ nữ đã làm mẹ, đến nay sản phẩm bột ngũ
cốc dinh dưỡng Min Min thực sự đã làm hài lòng
nhiều thực khách.
Sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng Min Min phù
hợp với mọi đối tượng đã có mặt tại các tỉnh, thành
trên cả nước thông qua kênh bán hàng truyền
thống và bán hàng online mang lại hiệu quả kinh
tế cao và tạo công ăn việc làm cho rất nhiều chị
em phụ nữ.
Năm 2020, sản phẩm Bột Ngũ Cốc Dinh Dưỡng Min Min - Vị Truyền Thống đã được Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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Cơ sở sản xuất kinh doanh Nguyễn Hoàng Kim Oanh
Địa chỉ: Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Hoàng Kim Oanh
Điện thoại: 0962582192

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Ngũ Cốc dinh dưỡng Túc Mạch (MSP: 01-275-13-2020)

Thương hiệu Ngũ cốc Túc Mạch được hình thành và phát triển từ năm 2016 đến nay và mang
công thức độc quyền, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của mọi gia đình người Việt. Là thức uống
bổ dưỡng được làm từ các loại hạt. Với nguyên liệu sạch 100% tự nhiên, đảm bảo không biến
đổi gen, không chất điều vị, không chất tạo màu, không chất bảo quản, mang lại nguồn dinh
dưỡng tối ưu cân bằng cơ thể đảm bảo sức khỏe.
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Các loại hạt đều được xử lý
để loại độc tố có trong vỏ, sử
dụng dưới dạng toàn phần,
không biến đổi, không trà
trắng, không pha trộn, đem
lại nguồn dinh dưỡng tốt
nhất cho sức khỏe.
Ngũ cốc Túc Mạch được sản xuất với quy trình hiện đại, khép kín, chất lượng đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm. Sản phẩm bột Ngũ Cốc dinh dưỡng Túc Mạch là thức uống bổ dưỡng từ hạt
thiên nhiên, giữ trọn hương vị truyền thống, thơm ngon, sánh mịn, đậm đà. Ngũ cốc Túc Mạch
cung cấp nhu cầu dinh dưỡng cho mọi gia đình Việt Nam. Đặc biệt, năm 2020 sản phẩm Ngũ Cốc
dinh dưỡng Túc Mạch được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết
định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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Hợp tác xã thanh niên Võng La

Địa chỉ: Thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phan Văn Đạt
Điện thoại: 0967321892

■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Đậu phụ trắng Võng La (MSP: 01-017-16-2020)
Đậu phụ nướng Võng La (MSP: 01-017-17-2020)
Đậu phụ nhân cháy thịt Làng Chài Võng La (MSP: 01-017-18-2020)

Nghề làm đậu phụ tại làng chài Võng La (nay là xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)
đã có từ năm 1910. Với sự tự hào là sản phẩm của làng nghề truyền thống - làng Chài Võng La,
Hợp tác xã thanh niên Võng La được ra đời chuyên sản xuất đậu phụ, đúc kết từ những phương
pháp truyền thống lên men tự nhiên kết hợp với những hạt đậu tương tạo nên sản phẩm đậu
phụ thơm ngon, béo ngậy và nhiều chất dinh dưỡng.
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Bên cạnh đó Hợp tác xã thanh niên
Võng La còn cung cấp các loại đậu
tương truyền thống, không biến đổi
gen. Với quy trình khắt khe và bí quyết
riêng, đậu phụ Võng La được người dân
khắp vùng ưa chuộng. Đậu phụ Võng
La có ba dòng sản phẩm chính: Đậu
phụ trắng, đậu phụ nướng cháy, đậu
phụ nhân cháy thịt.

Bằng đôi tay khéo léo, sự tinh tế, cùng bí
quyết riêng của các thành viên Hợp tác
xã thanh niên Võng La đã tạo nên những
miếng đậu phụ Võng La có vị ngon khác
biệt: Miếng đậu chắc, béo, bùi và bảo
quản được lâu hơn so với các loại đậu phụ
thông thường. Các sản phẩm đều không
sử dụng chất phụ gia, không chất bảo
quản, không có thạch cao và đảm bảo
an toàn vệ sinh thực phẩm đối với người
tiêu dùng.

Năm 2020, Hợp tác xã thanh niên Võng La được Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 03 sản phẩm
OCOP 3 sao. Đây cũng chính là sự khẳng định thương hiệu sản phẩm đậu
phụ của Hợp tác xã Thanh niên Võng La trên thị trường thực phẩm sạch
Việt Nam.
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Công ty TNHH Đậu phụ sạch truyền thống Việt Nam Visoy
Địa chỉ: Thôn Tổ, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trần Văn Quân
Điện thoại: 0943094386

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Đậu phụ sạch Việt Nam (MSP: 01-273-43-2020)

Công ty TNHH Đậu phụ sạch truyền thống Việt Nam Visoy là doanh nghiệp có uy tín trong
nghề sản xuất đậu phụ truyền thống Việt Nam, tiền thân là của Công ty là Cơ sở sản xuất đậu
phụ thủ công Bà Tú. Ban đầu Công ty chỉ cung cấp tại thị trường tiêu dùng ở Hà Nội, trong vài
năm trở lại đây Công ty đã phát triển mở rộng sản xuất sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu
dùng của các tỉnh lân cận.
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Công ty TNHH Đậu phụ sạch
truyền thống Việt Nam Visoy
(Công ty Visoy) đã kết hợp dây
chuyền sản xuất hiện đại, sử
dụng nguồn nước sạch, với
bí quyết gia truyền công thức
lên men tự nhiên để cho ra
sản phẩm bảo đảm an toàn vệ
sinh thực phẩm, giàu chất dinh
dưỡng, béo ngậy, thơm ngon.
Hiện nay Công ty Visoy đã cung cấp sản phẩm cho một số bếp ăn công nghiệp tại khu công nghiệp
Bắc Ninh, bếp ăn tập thể của Tập đoàn Toyota và hệ thống các Trường tiểu học tại Hà Nội. Đặc
biệt, sản phẩm Đậu phụ sạch Việt Nam của Công ty Visoy được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020.
Công ty Visoy đã được cấp giấy chứng nhận
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giấy
kiểm định chất lượng của Chi cục Quản lý
chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội
với các tiêu chí: Hoàn toàn sạch tự nhiên;
Không chất đông kết nhân tạo hay hóa học;
Không chất bảo quản, mang hương vị của
đậu mơ truyền thống Việt Nam.
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Hợp tác xã thương mại dịch vụ du lịch và xuất nhập khẩu Kim Thông
Địa chỉ: Thôn Cổ Chế, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đỗ Thị Kim Thông
Điện thoại: 098287099
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Sacha inchi sấy giòn nguyên vỏ (MSP: 01-280-25-2020)
Sacha inchi rang muối (MSP: 01-280-28-2020)
Sacha inchi nhân trắng sấy giòn (MSP: 01-280-27-2020)
Sacha inchi nhân trắng (MSP: 01-280-24-2020)
Dầu Sacha inchi (MSP: 01-280-26-2020)

Được thành lập vào năm 2019, Hợp tác xã thương mại dịch vụ du lịch và xuất nhập khẩu Kim
Thông (Hợp tác xã Kim Thông) là mô hình kinh tế tập thể hoạt động chuyên nghiệp khi chú
trọng sản xuất theo hướng hiện đại hóa, cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất,
kinh doanh các sản phẩm được chế biến từ hạt Sacha inchi. Đến nay Hợp tác xã Kim Thông
đã xây dựng được vùng nguyên liệu sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cùng với hệ thống cửa
hàng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
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Sacha inchi sấy giòn nguyên vỏ

Sacha inchi rang muối

Sacha inchi nhân trắng sấy giòn

Sacha inchi nhân trắng

Quà tặng từ Cao Nguyên đại ngàn
Hạt Sacha inchi khô luôn được chế biến kỹ, sau khi sấy, tách
vỏ, hạt trắng, giòn khi ăn sẽ cảm nhận được mùi thơm và vị
béo ngậy của hạt. Với hệ thống máy móc chế biến hiện đại,
Hợp tác xã Kim Thông đã tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị
dinh dưỡng cao như: Hạt Sacha inchi sấy giòn nguyên vỏ, hạt
Sacha inchi rang muối, hạt Sacha inchi nhân trắng sấy giòn,
hạt Sacha inchi nhân trắng, dầu Sacha inchi.
Dầu Sacha inchi

Với sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, hiện nay
Hợp tác xã Kim Thông đang phát huy thế mạnh
của đội ngũ cán bộ, nhân viên có nhiều năm kinh
nghiệm thực tế. Đặc biệt, 05 sản phẩm của Hợp
tác xã Kim Thông được Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định
công nhận sản phẩm OCOP 4 sao năm 2020.
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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: Nguyễn Duy Hồng
Điện thoại: 0367420347

■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Điền bảo miến khoai lang (MSP: 01-274-07-2020)
Điền bảo miến dong sợi rút (MSP: 01-274-08-2020)

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Hoài Đức, nơi có làng nghề sản xuất bún, miến khô truyền
thống. Nhận ra được những hạn chế của việc sản xuất nhỏ lẻ manh mún của làng nghề, ông
Nguyễn Duy Hồng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm Minh Dương quyết tâm thay
đổi lối sản xuất của làng nghề truyền thống tại quê hương theo hướng hiện đại hóa với tiêu
chí “Thực phẩm xanh - năng lượng sạch”.
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Trải qua chặng đường gần 30 năm
xây dựng và phát triển, Công ty Cổ
phần thực phẩm Minh Dương (Công ty
Minh Dương) đã trở thành đơn vị uy tín
chuyên cung cấp sản phẩm nông sản
sạch, an toàn và chất lượng; giải quyết
việc làm cho hơn 200 lao động. Năm
2013, song song với việc phát triển sản
xuất các mặt hàng phụ trợ cho ngành
công nghiệp thực phẩm, Công ty Minh
Dương quyết định đầu tư xây dựng, lắp
đặt hệ thống dây chuyền công nghệ
hiện đại, khép kín, sản xuất mặt hàng
miến dong, bún gạo, mỳ gạo, miến
khoai tây…
Các sản phẩm miến dong, miến khoai
lang mang thương hiệu thực phẩm
Minh Dương được khách hàng đánh
giá chất lượng cao và đa dạng về chủng
loại mẫu mã sản phẩm, đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm. Công ty Minh
Dương đã được xếp vào nhóm 10 nhà
máy hoạt động có hiệu quả của thành
phố Hà Nội về sản xuất kinh doanh,
làm kinh tế trang trại và tiếp tục duy trì
và phát triển để Công ty Minh Dương
hoạt động tốt hơn.
Trong năm 2019-2020 Công ty Minh Dương được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá,
phân hạng và quyết định công nhận 01 sản phẩm bún gạo OCOP tiềm năng 5 sao và 07 sản phẩm
OCOP 4 sao.
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Cơ sở mua bán và sản xuất miến Trường Hải
Địa chỉ: Thôn 2, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Vịnh
Điện thoại: 0977652008

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Miến dong Trường Hải (MSP: 01-275-33-2020)

Trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, miến dong là nguyên liệu được dùng để chế biến các món
ăn hấp dẫn và không thể thiếu trong các dịp lễ, Tết cổ truyền của dân tộc. Được nối tiếp qua
nhiều thế hệ, Cơ sở mua bán và sản xuất miến Trường Hải (Cơ sở Trường Hải) luôn cho ra đời
những sản phẩm miến dong chất lượng cao, được đông đảo người tiêu dùng đón nhận và đánh
giá tốt.
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Năm 2020, Cơ sở mua bán và sản xuất miến Trường Hải được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm Miến dong Trường Hải OCOP 4 sao. Đây
cũng chính là bước đệm để Cơ sở tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất miến Trường Hải
trong những năm tiếp theo.
Nhằm đáp ứng nhu cầu về thực phẩm an
toàn và chất lượng, Cơ sở mua bán và sản
xuất miến Trường Hải cung cấp các sản
phẩm miến dong chất lượng, đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm và đã xuất khẩu
đến nhiều nước trên thế giới trong thời
gian qua. Cơ sở Trường Hải sản xuất miến
với các tiêu chí: Miến sạch, không sử dụng
chất tẩy rửa; Sản phẩm được đóng gói và
có tem mác ghi rõ nguồn gốc xuất xứ; Sợi
miến nguyên chất 100% sẽ có độ trong,
quánh, thơm và sạch; Hương vị đặc trưng
từ dong riềng.
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Cơ sở sản xuất kinh doanh Nguyễn Danh Dự
Địa chỉ: Thôn 2, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Danh Dự
Điện thoại: 0934047789

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Miến dong Danh Dự (MSP: 01-275-04-2020)

Làng So là một trong những làng nghề làm miến dong nổi tiếng tại thành phố Hà Nội. Tiếp
nối truyền thống của làng, Cơ sở sản xuất kinh doanh Nguyễn Danh Dự (Cơ sở Nguyễn Danh
Dự) đã cải tiến công nghệ, sản xuất ra những sản phẩm miến dong chất lượng cao, được đông
đảo người tiêu dùng đón nhận và đánh giá tốt.

178

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Miến dong của Cơ sở Nguyễn Danh
Dự đảm bảo về chất lượng và an toàn
cho sức khỏe người tiêu dùng theo
4 tiêu chí: 100% tinh bột dong sạch;
Không sử dụng hóa chất; Không sử
dụng các chất phụ gia; Đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm.
Hiện nay, sản phẩm miến dong Danh
Dự được tiêu thụ thông qua các đại
lý bán lẻ và bán buôn tại thị trường
Hà Nội và một số tỉnh, thành lân
cận. Bên cạnh đó sản phẩm miến
của Cơ sở được tiêu thụ thông qua
các trang mạng xã hội, sàn thương
mại điện tử để quảng cáo, bán hàng
và phát triển thương hiệu.

Nhờ chú trọng nâng cao chất
lượng sản phẩm và đảm bảo về
vệ sinh an toàn thực phẩm, miến
dong Danh Dự đã được Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội đánh
giá, phân hạng và quyết định công
nhận sản phẩm OCOP 4 sao năm
2020. Đây là động lực để Cơ sở
Nguyễn Danh Dự mở rộng quy
mô sản xuất, thúc đẩy quảng bá
thương hiệu miến dong làng So
đến với đông đảo người tiêu dùng.
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Cơ sở sản xuất kinh doanh Nguyễn Tiến Hợp

Địa chỉ: Thôn 5, Yên Mã, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Tiến Hợp
Điện thoại: 0971477130

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Miến dong Hợp Mai (MSP: 01-275-05-2020)

Bằng bí quyết gia truyền, những người dân làng So xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố
Hà Nội đã tạo nên những sợi miến sạch, có độ dai, giòn tự nhiên. Cơ sở sản xuất kinh doanh
Nguyễn Tiến Hợp (Miến dong Hợp Mai) là một trong những Cơ sở sản xuất miến dong mang
thương hiệu làng So có thâm niên lâu đời. Cơ sở đang từng bước góp phần gìn giữ, bảo tồn
nghề làm miến truyền thống của gia đình và quê hương.
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Miến dong Tiến Hợp

Từ tình yêu, niềm tự hào của địa phương đã giúp
anh Nguyễn Tiến Hợp có hướng đi riêng cho
mình. Theo đó, anh đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng
thương hiệu và cơ sở vật chất hiện đại để thay thế
việc sản xuất thủ công. Những năm gần đây, Cơ
sở đã và đang chuyển sang sản xuất bằng máy,
theo dây chuyền khép kín từ khâu lọc bột, làm
chín đến tráng miến. Sản phẩm miến dong Hợp
Mai đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ
sinh thực phẩm, đang từng bước khẳng định được
thương hiệu trên thị trường.

Với chất lượng đảm bảo an toàn cho
sức khỏe người tiêu dùng, sản phẩm
miến dong Hợp Mai được Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân
hạng và quyết định công nhận sản
phẩm OCOP 4 sao năm 2020.
Sản phẩm Miến dong Hợp Mai luôn
được người tiêu dùng ưa chuộng vì
miến làm bằng bột dong riềng nguyên
chất, 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 trắng và chất phụ gia
thực phẩm nào khác nên bảo đảm an
toàn vệ sinh thực phẩm.
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Cơ sở sản xuất miến dong Thảo Chính

Địa chỉ: Thôn 5, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Vương Xuân Thảo
Điện thoại: 0387850054

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Miến dong Thảo Chính (MSP: 01-275-31-2020)

Cơ sở sản xuất miến dong Thảo Chính do ông Vương Xuân Thảo thành lập từ năm 1980 với
thương hiệu Miến dong Thảo Chính. Đến năm 2005 cơ sở chính thức chuyển sang sản xuất
và kinh doanh miến sạch với công nghệ hiện đại. Cơ sở miến dong Thảo Chính sử dụng công
nghệ tự động hóa sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo uy tín về chất lượng
sản phẩm, dịch vụ.
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Miến dong Thảo Chính được chế biến
từ củ dong riềng nguyên chất, hoàn
toàn không chứa hàn the và foocmon
bảo quản độc hại, đảm bảo an toàn vệ
sinh thực phẩm với các tiêu chí vàng:
Không hóa chất; Không phẩm màu;
Không chất tẩy rửa; Không chất bảo
quản. Sản phẩm đặc biệt tốt cho người
bệnh tiểu đường, người ăn kiêng.
Với sự cải tiến về công nghệ và chất
lượng năm 2020 sản phẩm miến dong
Thảo Chính được Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết
định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Miến dong hiện là loại
miến được ưa chuộng nhất
trên thị trường bởi hương
vị thơm ngon và giàu giá
trị dinh dưỡng. So với các
loại tinh bột khác, thì tinh
bột của dong riềng có hàm
lượng amylose cao (tiêu chí
đánh giá chất lượng tinh
bột) từ 25-30%. Hơn nữa,
gel của tinh bột dong riềng
có khả năng tái kết tinh cao
và trong suốt, do vậy miến
dong dai, không bị nát nhừ
khi nấu.
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Cơ sở sản xuất miến sạch Anh Khang

Địa chỉ: Thôn 2, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Hữu Phượng
Điện thoại: 0987682512

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Miến Mộc Anh Khang (MSP: 01-275-32-2020)

Miến dong làng So có lịch sử hình thành và phát triển rất lâu đời, góp phần tạo nên thương
hiệu miến dong Việt Nam. Trong những cơ sở sản xuất và kinh doanh miến dong uy tín tại
làng So, phải điểm danh thương hiệu Miến sạch Anh Khang.
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Miến mộc Anh Khang là sự kết hợp tinh hoa
của làng nghề làm miến dong truyền thống với
công nghệ hiện đại để tạo nên những sợi miến
chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm. Sợi miến Anh Khang ngon, dai, nấu đi
nấu lại mà không bị nát, thơm ngon đến sợi
miến cuối cùng.
Với hương vị thơm ngon và an toàn cho sức
khỏe người tiêu dùng, sản phẩm Miến Mộc Anh
Khang được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận
sản phẩm OCOP 4 sao năm 2020.
Miến mộc Anh Khang được
sản xuất từ 100% tinh bột
dong riềng sạch phơi khô,
đảm bảo về nguồn gốc xuất
xứ nên vô cùng an toàn.
Miến dong được sản xuất với
quy trình máy móc hiện đại
không chất tẩy trắng, không
chất phụ gia. Miến mộc Anh
Khang luôn lấy chất lượng
sản phẩm đặt lên hàng đầu
với giá thành bình dân, được
người tiêu dùng sử dụng
trong những dịp lễ, Tết và
bữa ăn hàng ngày của gia
đình Việt.
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Hộ sản xuất kinh doanh Phí Công Kiệt

Địa chỉ: Thôn Minh Hiệp 1, Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phí Công Kiệt
Điện thoại: 0943499259

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Miến dong Trung Kiên (MSP: 01-274-01-2020)

Hộ sản xuất kinh doanh Phí Công Kiệt với sản phẩm miến dong Trung Kiên tại xã Minh Khai,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội chuyên sản xuất và kinh doanh miến dong mang thương
hiệu Trung Kiên. Miến dong Trung Kiên được sản xuất từ 100% tinh bột dong nguyên chất,
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
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Sợi miến sau khi chế biến có thể
để lâu vẫn giữ được độ dai, ngon
và giòn, không bị trương hay nát.
Miến Trung Kiên chế biến được
nhiều các món ăn khác nhau như:
xào, nấu và các món trộn giúp bữa
ăn gia đình thêm hấp dẫn.

Miến dong Trung Kiên khi sử dụng để xào hay nấu canh đảm bảo dai, ngon tự nhiên. Bên cạnh
đó, chất liệu bao bì của thương hiệu miến cũng được chú trọng khi được bao gói bằng túi PE
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Năm 2020, sản phẩm miến
dong Trung Kiên của Hộ sản xuất kinh doanh Phí Công Kiệt được Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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Hợp tác xã nông nghiệp Minh Hồng

Địa chỉ: Thôn Minh Hồng, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Duẫn
Điện thoại: 0979973859

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Miến dong Minh Hồng (MSP: 01-271-32-2020)

Thôn Minh Hồng, xã Minh Quang,
huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội từ lâu
đã nổi tiếng với nghề trồng và chế
biến miến dong. Hoạt động sản xuất
miến nơi đây luôn diễn ra sôi động
quanh năm. Để làm được miến ngon,
đảm bảo chất lượng nhất thiết phải
lọc bột thật sạch. Khi đánh bột phải
pha theo tỷ lệ chính xác để lúc tráng
miến chín đều, sợi miến trong, dai,
không gãy. Miến dong Minh Hồng của
Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Hồng
có vị thơm, ngon và dai đặc trưng mà
ít địa phương khác có thể làm được.
Có lẽ do thổ nhưỡng vùng đất ven núi
Tản, sông Đà đã làm nên hương vị
đặc biệt của Miến dong Minh Hồng
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Được sự hỗ trợ của các cấp, ngành Thành
phố và huyện Ba Vì ngày 12/4/2016, sản
phẩm “Miến dong Minh Hồng” đã được
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công
nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu
tập thể. Việc được công nhận nhãn hiệu
tập thể sản phẩm miến dong Minh Hồng
sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất và nâng
cao vị thế của sản phẩm trên thị trường.
Qua đó, tạo việc làm, tăng thu nhập cho
người lao động, cũng như góp phần thực
hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội của huyện Ba Vì nói chung và Hợp tác
xã Minh Hồng nói riêng. Đặc biệt, năm
2020 sản phẩm miến dong Minh Hồng
được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
đánh giá, phân hạng và quyết định công
nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Thương hiệu Miến dong Minh Hồng được
sản xuất từ 100% tinh bột dong riềng trồng
tại địa phương theo hướng hữu cơ kết hợp
với nguồn nước núi Tản, tuyệt đối không
dùng chất tẩy rửa, chất bảo quản và phụ
gia trong quá trình sản xuất, chế biến.
Miến dong Minh Hồng đến nay đã được
phân phối tiêu thụ khắp các tỉnh, thành phố
trong cả nước. Cùng với việc quảng bá sản
phẩm, Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Hồng
tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm,
ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường
trong quá trình sản xuất, chế biến.
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Hộ kinh doanh Phạm Văn Hóa

Địa chỉ: Ngõ Bắc, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phạm Văn Hóa
Điện thoại: 0915706880

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Miến dong Văn Hóa (MSP: 01-269-04-2020)

Hơn 10 năm trước, ông Phạm Văn Hóa chủ Hộ kinh doanh Phạm Văn Hóa từ làng So,
huyện Quốc Oai đến xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội lập nghiệp, mang
theo nghề truyền thống làm miến. Đất Cổ Đông có mạch nước ngầm đá ong trong, sạch,
thuận lợi để làm ra những sợi miến ngon, sạch như miến làng So. Ước tính mỗi tháng,
Hộ kinh doanh Phạm Văn Hóa cung cấp cho thị trường khoảng 10 tấn miến, tạo việc làm
cho 20 lao động tại địa phương.
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Năm 2020, Hộ kinh doanh Phạm Văn
Hóa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định
công nhận sản phẩm Miến dong Văn Hóa
OCOP 3 sao. Đây là động lực để thương
hiệu Miến dong Văn Hóa lan tỏa đến
người tiêu dùng cả nước.

Sự khác biệt của Miến dong Phạm Văn Hóa
là được làm bằng bột dong riềng với nguồn
nước đá ong trong sạch tại gia đình nên sản
phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực
phẩm. 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. Sản phẩm Miến dong Văn Hóa đang
từng bước khẳng định được thương hiệu trên
thị trường.
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Hộ kinh doanh thương mại chế biến thực phẩm gia vị Hùng Thắng
Địa chỉ: Thôn Minh Hiệp 1, Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phí Thị Dung
Điện thoại: 0968328855

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Tương ớt (MSP: 01-274-02-2020)
Tương cà (MSP: 01-274-03-2020)
Sốt mè rang (MSP: 01-274-04-2020)
Sốt chua ngọt (MSP: 01-274-06-2020)
Dấm gạo (MSP: 01-274-05-2020)

Hộ kinh doanh thương mại chế biến thực phẩm gia vị Hùng Thắng (Gia vị Hùng Thắng) được
thành lập vào 2006, đến nay Gia vị Hùng Thắng đã xây dựng được một hệ thống phân phối lớn
mạnh với nhiều chi nhánh tại Hà Nội và trên 20 tỉnh, thành trong cả nước. Năm 2020, Gia vị
Hùng Thắng có 05 sản phẩm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng
và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao gồm: Tương ớt, tương cà, sốt mè rang, sốt
chua ngọt và dấm gạo.
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Sốt mè rang

Sốt chua ngọt

Tương ớt

Dấm gạo

Tương cà

Gia vị Hùng Thắng chuyên sản xuất,
cung cấp các loại gia vị gồm: Dấm
gạo, nước tương, tương cà, sa tế,
tương ớt, sốt mè rang, sốt chua ngọt.
Sản phẩm của Gia vị Hùng Thắng đã
xuất khẩu sang một số thị trường
Nga, Đông Âu… Với hệ thống sản
phẩm đa dạng, an toàn cho người sử
dụng Gia vị Hùng Thắng luôn mang
đến chất lượng sản phẩm tốt với giá
thành phù hợp trên thị trường.
Kiên trì với phương châm kinh doanh “Chất lượng tuyệt vời cho người tiêu dùng”, trên mỗi
chặng đường Gia vị Hùng Thắng đặt chân tới, chất lượng sản phẩm đã mang đến cho người
tiêu dùng một niềm tin vững chắc. Không chỉ phù hợp với khẩu vị ẩm thực từng vùng miền
khác nhau mà hơn hết còn sự an toàn, tiện dụng cho người tiêu dùng.
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Cơ sở chế biến thực phẩm Nam Ngư

Địa chỉ: Thôn Yên Lỗ, xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Khuất Quang Trung
Điện thoại: 0913300785

■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Tương ớt (MSP: 01-276-71-2020)
Tương gạo nếp (MSP: 01-276-72-2020)
Dấm gạo nếp (MSP: 01-276-73-2020)

Cơ sở chế biến thực phẩm Nam Ngư (Cơ sở Nam Ngư) được hình thành năm 2012 tại xã Cẩm
Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội với bề dày kinh nghiệm nhiều năm, Cơ sở Nam Ngư
luôn tự hào được người tiêu dùng tin cậy thông qua chất lượng sản phẩm, sự an toàn, chuẩn
vị, tiện lợi. Cơ sở Nam Ngư luôn nỗ lực không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Năm 2020, Cơ sở Nam Ngư có 03 sản phẩm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh
giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

194

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Tương ớt
Tương ớt được sản xuất từ
những quả ớt đỏ chín cây,
sóng sánh, thơm cay tròn
vị, quyện chặt vào từng
món ăn.

Tương gạo nếp

Dấm gạo nếp

Tương gạo nếp được sản suất với sự kết
hợp của gạo nếp, đỗ tương, nước sạch,
muối ăn. Sản phẩm được ủ theo cách
làm truyền thống nhưng vẫn đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm được người
tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Dấm gạo nếp được tạo ra từ gạo nếp, sau khi
được ủ lên men, sản phẩm đem đến hương vị
đặc trưng thơm ngon cho từng món ăn. Dấm
gạo nếp được sản xuất trên dây chuyền công
nghệ hiện đại đảm bảo an toàn cho sức khỏe
người tiêu dùng.
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Cơ sở sản xuất kinh doanh Phạm Anh Quân

Địa chỉ: DG02, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phạm Anh Quân
Điện thoại: 0326673834

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Tương Hương (MSP: 01-275-14-2020)

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại tương sản xuất theo công thức truyền thống nhưng việc
đảm bảo được hương vị cũng như chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được chú trọng.
Cơ sở sản xuất kinh doanh Phạm Anh Quân (Cơ sở Phạm Anh Quân) là truyền nhân trong gia
đình có nghề làm tương và bánh đúc từ bao đời nay. Chính vì vậy, Cơ sở Phạm Anh Quân đã có
các công thức làm tương cổ truyền với mong muốn nối tiếp nghề truyền thống gia đình, đồng
thời đem sản phẩm Tương Hương đảm bảo chất lượng đến với người tiêu dùng.
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Tương Hương Hương vị đậm đà
Để làm nên sản phẩm Tương Hương nguyên liệu làm tương không khó kiếm,
nhưng cũng được Cơ sở lựa chọn rất khắt khe. Phải là nước sạch, muối tinh,
đậu tương, gạo nếp đảm bảo chất lượng và công đoạn làm tương cực kỳ công
phu và cầu kỳ. Hơn nữa, để có những chai tương vàng ươm, thơm nức và đậm
đà đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm gia truyền của người làm tương.
Dù trải qua nhiều thăng trầm, suốt 20 năm giữ nghề và phát triển, hiện nay, Tương Hương
hầu như chỉ được sản xuất từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch hàng năm bởi đó mới là tháng hè
có cái nắng để làm ra sản phẩm tương tốt và đúng vị nhất. Sản phẩm được phân phối tại hệ
thống các cửa hàng thực phẩm trên toàn quốc. Năm 2020, sản phẩm Tương Hương được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm
OCOP 3 sao.
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Cở sở sản xuất và kinh doanh Trường Phát

Địa chỉ: Thôn Bãi Chim, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Tiến Đạt
Điện thoại: 0348863186

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Lạc trôi tỏi ớt (MSP: 01-280-67-2020)

Sản phẩm lạc trôi tỏi ớt của Cơ sở sản xuất và kinh doanh Trường Phát (Cơ sở Trường Phát)
tại Thôn Bãi Chim, xã Khai Thái huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội được lựa chọn là một
trong những sản phẩm tham gia chương trình OCOP của thành phố Hà Nội năm 2020. Đây
là sự ghi nhận bước đầu cho những nỗ lực sáng tạo, mạnh dạn đầu tư sản xuất của Cơ sở
Trường Phát, đồng thời giúp Cơ sở tự tin tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm,
mở rộng thị trường.
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Lạc trôi tỏi ớt
Món ăn khai vị - Món quà vặt

Để đảm bảo chất lượng trong từng sản phẩm, Cơ sở
Trường Phát đã thực hiện nghiêm ngặt từ việc lựa chọn
nguyên liệu đầu vào cho đến thực hiện các quy trình sản
xuất, kinh doanh. Với nguồn nguyên liệu đầu vào được
đảm bảo chất lượng yêu cầu lạc hạt to đều, trong quá
trình sản xuất, Cơ sở Trường Phát cam kết 100% không
sử dụng chất bảo quản với hương vị lạc kết hợp gia vị
mặn, ngọt, cay, ấm vừa phải tạo nên món lạc trôi tỏi ớt
lạ miệng, giàu giá trị dinh dưỡng. Đặc biệt sản phẩm lạc
trôi tỏi ớt đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm
OCOP 3 sao năm 2020. Qua đây, Cơ sở Trường Phát cũng
đã nỗ lực thực hiện, hoàn thiện các bước đảm bảo theo
quy định của thành phố, khẳng định năng lực sản xuất và
chất lượng sản phẩm.
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NGÀNH

ĐỒ UỐNG

Công ty Cổ phần rượu Núi Tản

Địa chỉ: Thôn Đồi Voi, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lộc Hữu Tỉnh
Điện thoại: 0372473466

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Rượu mơ Núi Tản (MSP: 01-271-38-2020)

Năm 2007, Công ty Cổ phần rượu Núi Tản
được thành lập và sản phẩm rượu mơ Núi Tản
được ra đời từ ngày đầu thành lập. Rượu mơ
Núi Tản được chế biến theo phương pháp cổ
truyền kết hợp với kỹ thuật hiện đại, nguyên
liệu được chọn lọc kỹ từ những quả mơ trồng
tại Núi Tản, Ba Vì vẫn giữ được hương vị chua
dịu độc đáo của quả Mơ tươi, thích hợp khẩu
vị cho mọi lứa tuổi (Rượu mơ núi Tản được
chiết xuất từ những quả mơ thơm ngon).
Đặc biệt năm 2020, Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết
định công nhận sản phẩm rượu mơ Núi Tản
OCOP 4 sao.
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Ngoài việc sử dụng như một thức uống không thể thiếu trong các bữa tiệc, rượu mơ Núi Tản
còn được sử dụng như một loại cocktail với hương vị độc đáo khi kết hợp với các loại rượu
mạnh (vodka, whisky, barcardy,...) cùng vài nhánh hương thảo.

Rượu mơ Núi Tản được sản xuất theo
quy trình khép kín, với dây chuyền máy
móc hiện đại và đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm. Rượu mơ Núi Tản
ngoài giá trị thơm ngon, bổ dưỡng, kết
tinh từ cây và đất, rượu mơ Núi Tản còn
xứng đáng được ngợi ca với những giá
trị văn hoá tâm linh với vị ngọt ngào từ
lời ru của Thánh mẫu Cửu Trùng Thiên
trên đỉnh mẹ, từ lời ca chiến thắng của
Vua Hùng trên đỉnh cha và từ bản thiên
tình ca của Sơn Tinh và công chúa
Ngọc Hoa trên đỉnh con, ba đỉnh núi
huyền thoại hợp thành ngọn núi Ba Vì
thiêng liêng của Việt Nam như Nguyễn
Trãi đã nhắn gửi rằng: “Núi Tản là núi
tổ của Việt Nam là biểu tượng cho sức
mạnh và chiến thắng”.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Long

Địa chỉ: Cụm 4, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Long
Điện thoại: 0979887319

■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■
■
■
■
■
■

Rượu nếp nhung 03 (MSP: 01-273-35-2020)
Rượu nếp nhung 02 (MSP: 01-273-36-2020)
Rượu nếp nhung 01 (MSP: 01-273-37-2020)
Rượu nếp nhung 00 (MSP: 01-273-38-2020)
Rượu nếp cái hoa vàng 03 (MSP: 01-273-39-2020)
Rượu nếp cái hoa vàng 02 (MSP: 01-273-40-2020)
Rượu nếp cái hoa vàng 01 (MSP: 01-273-41-2020)
Rượu nếp cái hoa vàng 00 (MSP: 01-273-42-2020)

Hộ kinh doanh Nguyễn
Văn Long (Rượu Long
Trường Tửu) là Cơ sở
sản xuất rượu truyền
thống theo cách người
Việt nấu rượu thời xưa.
Rượu nếp và nếp cái hoa
vàng ra đời đã giải quyết
phần nào nỗi âu lo của
người tiêu dùng trong
tình hình rượu giả vẫn
đang được tiêu thụ tràn
lan hiện nay. Để nấu ra
được rượu nếp cái hoa
vàng thơm ngon, ngoài
bí quyết riêng thì người
nấu cần áp dụng một
quy trình chuẩn theo
từng bước một.
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Với quy trình ngâm, ủ, chưng cất theo bí quyết gia truyền đảm bảo chất lượng an toàn, Có 4
tiêu chí tạo nên những sản phẩm rượu nếp đạt chuẩn thương hiệu rượu Long Trường Tửu:
Nguyên liệu 100% từ gạo nếp cái hoa vàng; Lên men từ 36 vị thảo dược quý; Ngâm ủ, chưng
cất theo bí quyết gia truyền nhiều đời; Có vị thơm đậm đà hòa quyện của gạo nếp cái hoa vàng
và men quý
Đặc biệt năm 2020, các sản
phẩm Rượu Long Trường Tửu
được Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội đánh giá, phân
hạng và quyết định công nhận
sản phẩm 08 sản phẩm đạt
OCOP 3 sao. Qua đây cũng cho
thấy sự khẳng định thương
hiệu của Rượu Long Trường
Tửu trên thị trường rượu tại
Hà Nội.
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Cơ sở sản xuất rượu Anh Quỳnh

Địa chỉ: Xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hoàng Tiến Sơn
Điện thoại: 0912633041

■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■
■
■
■

Rượu trắng (MSP: 01-281-06-2020)
Rượu ngâm quả táo mèo (MSP: 01-281-03-2020)
Rượu ngâm quả mơ (MSP: 01-281-01-2020)
Rượu ngâm quả chuối hột (MSP: 01-281-02-2020)
Rượu ngâm gạo nếp cái hoa vàng (MSP: 01-281-05-2020)
Rượu ngâm củ ba kích (MSP: 01-281-04-2020)

Xuất phát từ mong muốn vừa cung cấp nguồn
rượu đảm bảo an toàn vệ sinh, vừa phát triển
nghề nấu rượu truyền thống của ông cha,
Cơ sở sản xuất rượu Anh Quỳnh đã bắt tay
tìm hiểu và nghiên cứu để cho ra đời những
sản phẩm rượu chất lượng cho người Việt.
Để có sản phẩm rượu đảm bảo chất lượng
và an toàn cho người tiêu dùng, Cơ sở sản
xuất rượu Anh Quỳnh đã đầu tư hệ thống
máy móc thiết bị hiện đại vào quy trình sản
xuất. Sản phẩm rượu được sản xuất theo
phương pháp truyền thống kết hợp với thiết
bị công nghệ như khử, lọc độc tố đảm bảo
an toàn nhưng vẫn giữ được hương vị của
rượu truyền thống.
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Kinh tế phát triển thị hiếu của khách
hàng ngày càng cao và giao thoa đặc
sản giữa các vùng miền, Cơ sở sản
xuất rượu Anh Quỳnh đã chọn các đặc
sản Tây Bắc kết hợp với hương vị rượu
truyền thống như: Quả táo mèo Bắc Mê,
quả chuối hột Tây Nguyên, ba kích Ba
Chẽ, Quảng Ninh, quả mơ Mộc Châu,
Sơn La để làm phong phú thêm các sản
phẩm của mình.
Với chất lượng đảm bảo và an toàn vệ
sinh thực phẩm, 06 sản phẩm rượu Anh
Quỳnh được Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết
định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Cơ sở sản xuất rượu Anh Quỳnh luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu để xây dựng
thương hiệu và phát triển sản phẩm vươn xa hơn nữa, bảo tồn, gìn giữ nghề truyền thống cha
ông, tinh hoa dân tộc đồng thời góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương nâng
cao đời sống.
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Hộ kinh doanh Vũ Văn Thiếu

Địa chỉ: Thôn Tân Độ, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Vũ Văn Thiếu
Điện thoại: 0398761560

■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Rượu trắng (MSP: 01-280-19-2020)
Rượu Bách Nhật (MSP: 01-280-69-2020)

Tân Độ là một thôn thuộc xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội và là một trong
những làng nghề sản xuất rượu truyền thống lâu đời nhất, nơi đây người dân trong thôn chủ
yếu sống bằng nghề nông, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng kinh tế trong
thôn lại phát triển chủ yếu nhờ nghề nấu rượu truyền thống.
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Hộ kinh doanh Vũ Văn Thiếu là một trong những
hộ gia đình có truyền thống trong nghề nấu rượu
với 2 sản phẩm chính là rượu trắng và rượu
Bách Nhật.
Với chất lượng thơm ngon đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm. Rượu trắng của Hộ kinh doanh
Vũ Văn Thiếu đã khẳng định được uy tín trên thị
trường thành phố Hà Nội và một số địa phương
khác trên cả nước. Đến nay các sản phẩm rượu
trắng và rượu Bách Nhật đã được khách hàng
tin dùng và đánh giá cao về chất lượng.

Năm 2020, 02 sản phẩm rượu của Hộ kinh doanh Vũ Văn Thiếu đã được Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Rượu trắng

Rượu Bách Nhật
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Hộ kinh doanh Thạo Loan

Địa chỉ: Xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phan Thanh Loan
Điện thoại: 0977445688

■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Rượu Bạch Cúc Long Tửu (MSP: 01-017-74-2020)
Rượu dâu Long Tửu (MSP: 01-017-32-2020)

Với nghề nấu rượu từ cha ông để lại, đến năm 2012, Hộ kinh doanh Thạo Loan đã đầu tư công
nghệ vào nấu rượu truyền thống và phát triển các sản phẩm rượu như: Rượu Bạch Cúc Long
Tửu và rượu dâu Long Tửu, rượu gạo nếp.
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Quả dâu tằm vốn dĩ không chỉ là một loại quả ăn ngon mà còn là một vị thuốc với rất nhiều
công dụng bồi bổ và tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, dâu tằm được ngâm với rượu nếp Long
Tửu uống đúng cách còn hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Thêm một sản phẩm mới ra đời dựa trên rượu Long Tửu
truyền thống, Hộ kinh doanh Thạo Loan đã chiết xuất
thành công rượu Bạch Cúc Long Tửu. Nguyên liệu để
tạo ra sản phẩm rượu Bạch Cúc Long Tửu này vẫn là
gạo nếp cái hoa vàng, men trấu và hoa cúc chi. Hoa cúc
chi được Hộ kinh doanh Thạo Loan mua tại những vùng
trồng hoa dược liệu sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
Năm 2020, Hộ kinh doanh Thạo Loan được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân
hạng và quyết định công nhận 02 sản phẩm rượu dâu Long Tửu và rượu Bạch Cúc Long Tửu
OCOP 3 sao .
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Hộ kinh doanh Nguyễn Quang Vũ

Địa chỉ: Thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Quang Vũ
Điện thoại: 0976206383

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Rượu nếp trắng Bà Tờ (MSP: 01-272-05-2020)

Anh Nguyễn Quang Vũ, Chủ Hộ kinh doanh Nguyễn Quang Vũ sinh ra trong một gia đình có
truyền thống chưng cất rượu hơn 30 năm tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.
Từ nhỏ anh đã thấy được sự vất vả của nghề nấu rượu theo phương pháp thủ công của ông
bà và cha mẹ. Bởi vậy, khi trưởng thành anh Nguyễn Quang Vũ quyết tâm giữ gìn và ứng dụng
công nghệ mới vào nấu rượu để vừa giữ được hương vị đặc trưng vừa tiết kiệm được thời gian,
công sức lao động.
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Mang đậm hương vị quê hương
Để thực hiện được mục tiêu của mình, anh
Nguyễn Quang Vũ đã cải tạo và thay thế toàn
bộ khu nấu rượu truyền thống của gia đình
thành một hệ thống máy móc, phòng ủ, ứng
dụng công nghệ lọc rượu UHC Việt Nam của
Viện nghiên cứu tiêu chuẩn chất lượng Việt
Nam, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và
sức khỏe cho cả người nấu.
Sản phẩm rượu nếp trắng Bà Tờ hiện đã được
Trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y Tế
Hà Nội và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh
thực phẩm Quốc gia - Thuộc Bộ Y Tế đánh giá
rất cao, là sản phẩm an toàn, không có độc tố.

Năm 2020, Hộ kinh doanh Nguyễn Quang Vũ tham gia Chương trình OCOP thành phố Hà Nội,
được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm
rượu nếp trắng Bà Tờ OCOP 3 sao.
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Cơ sở sản xuất thực phẩm Minh Lâm

Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phạm Phú Lâm
Điện thoại: 0865128368

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Rượu trắng (MSP: 01-280-68-2020)

Sinh ra trong một gia đình có
truyền thống nấu rượu ở huyện
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội,
từ nhỏ anh Phạm Phú Lâm đã
được thấy và tiếp xúc với phương
thức làm rượu truyền thống của
gia đình.
Năm 2019, anh Phạm Phú Lâm
đã thành lập Cơ sở sản xuất thực
phẩm Minh Lâm (Cơ sở Minh
Lâm) với sứ mệnh đem lại các
sản phẩm rượu mang phong
cách truyền thống từ ngàn đời
xưa có mùi thơm đặc trưng, khi
uống có cảm giác êm, không bị
đau đầu, không khát nước, đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
cho người sử dụng.
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Với chất lượng thơm ngon, quy trình sản xuất áp dụng công nghệ hiện đại và
phương pháp truyền thống, rượu trắng Minh Lâm đã đáp ứng nhu cầu thị trường
Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đến nay rượu trắng của Cơ sở Minh Lâm đã được
khách hàng tin dùng và đánh giá cao về chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm. Năm 2020, sản phẩm rượu trắng của Cơ sở Minh Lâm đã được Ủy ban
Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản
phẩm OCOP 3 sao.

Hệ thống máy khử
Andehit trong rượu

Khi lớn lên dường như tư tưởng làm rượu truyền thống đã ăn vào trong tiềm thức, anh Phạm
Phú Lâm đã lựa chọn học Đại học Bách Khoa Hà Nội chuyên ngành lên men để tìm hiểu rõ
hơn về phương thức làm rượu và tiếp cận khoa học công nghệ. Sau đó anh Lâm được sang
Nhật Bản học trong chương trình trao đổi Thạc sĩ cũng được tìm hiểu một phần về rượu Sake
của Nhật Bản và cách thức vận hành sản xuất rượu của người Nhật. Từ đó anh Lâm nung nấu
ý tưởng làm rượu truyền thống nhưng sẽ làm theo phong cách hiện đại, đảm bảo an toàn vệ
sinh thực phẩm nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống từ ngàn đời xưa của rượu trắng.
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Cơ sở sản xuất rượu truyền thống

Địa chỉ: Xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hoàng Văn Thùy
Điện thoại: 0988969954

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Rượu đất (MSP: 01-277-02-2020)

Xã Phú An Nam, huyện
Chương Mỹ, thành phố
Hà Nội lâu nay nổi tiếng
với nghề sản xuất rượu
truyền thống, Trong đó,
rượu đất của Cơ sở sản
xuất rượu truyền thống
mang những đặc trưng
riêng trong từng hương vị
và cách thưởng thức.
Nguyên liệu nấu rượu từ gạo nếp, hoa quả, men bắc. Người uống cảm nhận được hương
vị đặc biệt ngay khi chạm môi. Không đau đầu, chóng mặt. Để có được những ly rượu
ngon, Cơ sở sản xuất rượu truyền thống dường như đã gom vào đó tinh hoa của cả một
làng nghề.
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Rượu đất là sự kết hợp giữa phương
pháp chưng cất truyền thống và kỹ
thuật hiện đại giúp rượu vừa giữ được
vị ngon và hương thơm tinh túy, qua
đó cũng đem đến sự an toàn cho
sức khỏe người tiêu dùng. Với kinh
nghiệm hơn 30 năm và tâm huyết của
người làm, Cơ sở sản xuất rượu truyền
thống mang đến cho người tiêu dùng
sản phẩm rượu đất chất lượng nhất
cũng như tính minh bạch trong từng
công đoạn.

Tham gia Chương trình OCOP thành
phố Hà Nội năm 2020, rượu đất của Cơ
sở sản xuất rượu truyền thống được
Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá,
phân hạng và quyết định công nhận sản
phẩm OCOP 3 sao.
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Hộ kinh doanh Lê Đình Tuấn

Địa chỉ: Đội 12, thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Đình Tuấn
Điện thoại: 0982715517
■
■
■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■
■
■
■

Trà Hoa Mẫu Đơn Mộc Sắc (MSP: 01-020-09-2020)
Trà Tâm Sen Mộc Sắc (MSP: 01-020-06-2020)
Trà Lá Sen Mộc Sắc (MSP: 01-020-05-2020)
Trà Long Nhãn Mộc Sắc (MSP: 01-020-04-2020)
Trà Hoa Oải Hương Mộc Sắc (MSP: 01-020-11-2020)
Trà Hoa Ngọc Lan Mộc Sắc (MSP: 01-020-07-2020)
Trà Hoa Hòe Mộc Sắc (MSP: 01-020-12-2020)
Trà Hoa Bách Hợp Mộc Sắc (MSP: 01-020-08-2020)
Trà Chanh Vàng Mộc Sắc (MSP: 01-020-10-2020)
Trà Cam Thái Lát Mộc Sắc (MSP: 01-020-03-2020)
Tinh bột nghệ Mộc Sắc (MSP: 01-020-02-2020)
Bột mầm đậu nành Mộc Sắc (MSP: 01-020-01-2020)

Hộ kinh doanh Lê Đình Tuấn ở đội 12, thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì,
thành phố Hà Nội luôn mong muốn đưa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, xanh và
sạch đến tay người tiêu dùng. Sản phẩm của cơ sở được chia thành các nhóm chủ đạo như
sau: Tinh bột - Tinh dầu; Sản phẩm trà hoa; Đông y - Thảo dược; Thực phẩm dinh dưỡng.
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Sản phẩm từ Thiên Nhiên - Khỏe đẹp từ thiên nhiên
Để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm, Hộ kinh doanh Lê Đình Tuấn đã khảo sát và tìm hiểu
nhiều vùng miền, nơi có những nguyên liệu an toàn. Từ đây anh Lê Đình Tuấn đã tìm ra những
nguyên liệu tốt đáp ứng các tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định giúp sản phẩm đạt chuẩn
chất lượng cao. Tất cả các sản phẩm của Hộ kinh doanh Lê Đình Tuấn 100% nguồn gốc từ
thiên nhiên, không chất bảo quản, hương liệu và chất tạo màu; được sản xuất theo tiêu chuẩn
HACCP CODE:2003 (Hệ thống quản lý kiểm soát mối nguy) và đạt tiêu chuẩn ISO22000:2018
(Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm).
Với sự khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực trà hoa thiên nhiên, năm 2020, Hộ kinh doanh Lê
Đình Tuấn tham gia chương trình OCOP thành phố Hà Nội được Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 12 sản phẩm OCOP 4 sao.
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.

Công ty Cổ phần sữa nông trại Ba Vì

Địa chỉ: Thôn Việt Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Mai
Điện thoại: 0964934688

■
■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■
■
■

Sữa tươi nông trại Bò thanh trùng có đường Myfarm (MSP: 01-271-20-2020)
Sữa tươi nông trại Bò thanh trùng không đường Myfarm (MSP: 01-271-01-2020)
Sữa chua trái cây vị dưa lưới Myfarm (MSP: 01-271-33-2020)
Sữa chua trái cây vị Chanh dây Myfarm (MSP: 01-271-35-2020)
Sữa chua nếp cẩm Myfarm (MSP: 01-271-17-2020)
Sữa chua nông trại Dê Myfarm (MSP: 01-271-18-2020)
Sữa chua nông trại Bò Myfarm (MSP: 01-271-19-2020)
Sữa chua Trà xanh Myfarm (MSP: 01-271-36-2020)
Sữa chua Phô mai Myfarm (MSP: 01-271-34-2020)
Sữa chua Nha đam Myfarm (MSP: 01-271-15-2020)

Công ty Cổ phần sữa
nông trại Ba Vì (Công
ty sữa Nông trại) được
thành lập năm 2018.
Đến nay, Công ty sữa
Nông trại đã cung cấp
ra thị trường trên 20 loại
sản phẩm sữa và sản
phẩm chế biến từ sữa
trong đó nổi bật là: Các
loại sữa chua, sữa tươi
thanh trùng có đường,
không đường...
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Đến nay, Công ty sữa Nông trại đã và đang đầu tư
hệ thống dây chuyền sản xuất sữa hiện đại theo
quy trình quản lý chất lượng HACCP (Hệ thống
quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm) với
công suất chế biến gần 2.000 tấn/năm, Công ty
sữa Nông trại đã ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ
sữa với trên 20 hộ chăn nuôi bò sữa của huyện Ba
Vì sản lượng từ 800kg đến 1 tấn sữa tươi/ngày.
Hoạt động sản xuất của Công ty sữa Nông trại
được quản lý theo quy trình khép kín ở tất cả các
khâu, giám sát chất lượng, kiểm tra nguyên liệu
đến vận chuyển tới nhà phân phối sản phẩm. Các
sản phẩm của Công ty sữa Nông trại luôn đảm
bảo: “Tươi - Sạch - Ngon - An toàn - Bổ dưỡng Không tồn dư chất kháng sinh - Không Hoocmon
tăng trưởng - Không chất bảo quản”.

Với 10 sản phẩm sữa tươi và sữa chua
các loại của Công ty sữa Nông trại được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh
giá, phân hạng và quyết định công nhận
sản phẩm OCOP 4 sao năm 2020 đã tạo
đà thúc đẩy phát triển sản xuất, sản
lượng tiêu thụ ổn định.
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Công ty Cổ phần bánh sữa Ba Vì

Địa chỉ: Thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đào Công Trường
Điện thoại: 0984848199

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Sữa tươi thanh trùng hiệu con dê vàng (MSP: 01-271-07-2020)
Bánh sữa socola hiệu con bò vàng (MSP: 01-271-06-2020)
Bánh sữa non con bò vàng (MSP: 01-271-05-2020)
Bánh sữa hiệu con dê vàng (MSP: 01-271-08-2020)
Bánh sữa con bò vàng (MSP: 01-271-04-2020)

Ba Vì là vùng đất nổi tiếng với những bãi cỏ xanh như thảo nguyên rộng lớn, với những đàn
bò sữa và dê vẫn hàng ngày cung cấp nguyên liệu sữa tươi thơm ngon để làm ra những sản
phẩm từ sữa. Tận dụng lợi thế của địa phương, năm 2009, Công ty Cổ phần bánh sữa Ba Vì
thành lập và được vinh danh là một trong những đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực cung cấp các
dòng sản phẩm từ sữa tại Ba Vì.
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Nỗ lực không ngừng để phát triển bền vững, năm 2020, 05 sản phẩm của Công ty Cổ phần bánh
sữa Ba Vì đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công
nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
Sản phẩm của Công ty Cổ phần bánh sữa
Ba Vì được rất nhiều người tiêu dùng lựa
chọn bởi hương vị thơm ngon từ 100%
sữa bò tươi, dê tươi nguyên chất dựa trên
công nghệ thanh trùng đạt tiêu chuẩn chất
lượng cao đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm, phù hợp với mọi lứa tuổi.
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Hợp tác xã Tâm Ngọc

Địa chỉ: Thôn Bến, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trần Thị Thuần
Điện thoại: 0969296839

■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Như Hoa Trà (MSP: 01-016-22-2020)
Liên Hoa Trà (MSP: 01-016-23-2020)
Cà Gai leo trà (MSP: 01-016-24-2020)

Tận dụng sự ưu ái của thiên nhiên, thổ nhưỡng, nguồn nước, địa hình giao thông cùng với thói
quen thưởng trà của người Việt, chị Trần Thị Thuần đã thành lập Hợp tác xã Tâm Ngọc, sau
đó kết nối các thành viên và lên ý tưởng sáng tạo ra nhiều sản phẩm trà từ thảo dược, có tác
dụng tốt cho sức khỏe.
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Điều đặc biệt ở Hợp tác xã Tâm Ngọc đó là các sản phẩm đều do bàn tay những người
khuyết tật, người yếu thế tại địa phương làm ra. Bởi vậy, trà mang thương hiệu của
Hợp tác xã Tâm Ngọc ngoài chất lượng đảm bảo còn là sự trân trọng, lòng cảm thông,
sẻ chia của cộng đồng để người khuyết tật có thể hòa nhập với cuộc sống và tạo việc
làm ổn định cho những người yếu thế. Nguyên liệu để chế biến trà đều được tự trồng
ngay tại Hợp tác xã Tâm Ngọc theo hướng hữu cơ, sạch và an toàn.
Năm 2020, Hợp tác xã Tâm Ngọc có 03 sản phẩm trà được Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao gồm: Liên Hoa
Trà, Cà Gai Leo Trà, Như Hoa Trà.

Sản phẩm có sự kết hợp của đinh lăng, chè
vằng, lạc tiên, tâm sen, cỏ ngọt, hoa cúc và hoa
nhài

Có thành phần là hoa nhài, lá nếp, cà gai leo, xạ
đen, giảo cổ lam, cỏ ngọt.

Cây Cà gai leo có chứa một số thành phần quan
trọng như: Flavonoid, saponin, sterol, acid
amin, alkaloid,... Đồng thời, phần lá và rễ cây cà
gai leo có nhiều dược tính hỗ trợ cho sức khỏe
người tiêu dùng.
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Hợp tác xã dịch vụ sản xuất và thương mại Rượu Ngâu
Địa chỉ: Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lục Văn Mạnh
Điện thoại: 0904905622

■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Nếp Cái Tửu (MSP: 01-020-18-2020)
Hoa Cúc Tửu (MSP: 01-020-19-2020)

Sản phẩm rượu làng Ngâu xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì đã có từ lâu đời và là cống phẩm
tiến vua thời xưa. Nguyên liệu để chưng cất rượu là gạo nếp thượng hạng còn nguyên cám
cùng men rượu được làm với 36 vị thuốc bắc và hoa cúc nên có vị cay ngọt, hương hoa cúc.
Rượu Ngâu đã được khử độc tố trước khi đưa ra thị trường nên được nhiều khách hàng tiêu
dùng và đón nhận. Hiện sản phẩm đã được tiêu thụ rộng rãi trên địa bàn thành phố Hà Nội
và các tỉnh lân cận.
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Các sản phẩm rượu ngâu của Hợp tác xã dịch vụ sản xuất và thương mại Rượu Ngâu
được sản xuất theo phương thức truyền thống, áp dụng công nghệ giúp tạo ra sản
phẩm có chất lượng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hoa cúc để nấu rượu phải chọn
thời điểm hái thì hương mới
thơm. Đợi hoa nở hết nhụy
vàng, chuyển sang màu trắng,
hoa nở xé bông, lúc ấy mới hái.
Hái xong phải phơi khô, từng
cánh hoa tơi như sợi ruốc.
Rượu cất lần một thì rải đều
hoa cúc, hơi bốc lên, hương cúc
ngấm vào từng giọt rượu. Lúc
này, rượu vừa được khử độc tố,
lại vừa thơm nồng hương hoa
cúc. Để rượu ngon, chất lượng
có những lúc phải chưng cất
hai đến ba lần.
Năm 2020, Hợp tác xã dịch vụ sản xuất và thương mại Rượu Ngâu đã được Cục sở hữu trí tuệ
(Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể “Rượu làng Ngâu”
đồng thời được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận
02 sản phẩm Nếp Cái Tửu và Hoa Cúc Tửu OCOP 4 sao.
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Công ty Cổ phần MD QUEENS

Địa chỉ: Cụm 3, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trịnh Kim Thư
Điện thoại: 0353922886

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Trà Xạ Đen (MSP: 01-273-44-2020)

Việt Nam là quốc gia có điều kiện tự nhiên và khí hậu thuận lợi để các loại cây thảo
dược sinh trưởng và phát triển mạnh. Hiện nay, đã khám phá hơn 5.000 loại thực vật
và nấm có công dụng làm thuốc. Kế thừa những tinh hoa của cha ông, Công ty Cổ
phần MD Queens sản xuất sản phẩm Trà Xạ Đen mang đậm bản sắc văn hóa uống trà
của người Việt đồng thời có tác dụng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ.
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Với hương vị đậm đà và nhiều công dụng
tốt cho sức khỏe, năm 2020 sản phẩm trà
xạ đen của Công ty Cổ phần MD Queens
được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
đánh giá, phân hạng và quyết định công
nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

NGUYÊN LIỆU
SẢN PHẨM

Trà Xạ Đen MD Queens là sự kết hợp tinh
tế từ các thành phần thảo mộc của thiên
nhiên như: Xạ đen, linh chi, trinh nữ hoàng
cung, trà xanh, rau má, cỏ ngọt và gạo lứt
huyết rồng. Trà được sản xuất trên quy trình
kiểm tra nghiêm ngặt dưới sự giám sát của
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 22000:2018. (Hệ thống quản lý an toàn
thực phẩm). Sản phẩm trà có hương vị đậm
đà, thơm nhẹ, tinh tế.
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NGÀNH

Cơ sở sản xuất tinh bột nghệ khô Bà Bé

Địa chỉ: Thôn Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phùng Đắc Kiêu
Điện thoại: 0396118109
■
■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■
■
■

Viên nghệ đen (MSP: 01-018-11-2020)
Viên nghệ vàng (MSP: 01-018-15-2020)
Tinh dầu vỏ bưởi (MSP: 01-018-07-2020)
Tinh dầu sả chanh Bà Bé (MSP: 01-018-10-2020)
Tinh dầu nghệ (MSP: 01-018-09-2020)
Tinh dầu củ gừng (MSP: 01-018-08-2020)
Tinh dầu cây mùi già (MSP: 01-018-12-2020)
Tinh dầu bạc hà (MSP: 01-018-06-2020)
Tinh bột nghệ đen (MSP: 01-018-13-2020)
Bột nghệ vàng (MSP: 01-018-14-2020)

Cơ sở sản xuất tinh bột nghệ khô Bà Bé (Cơ sở Bà Bé) của ông Phùng Đắc Kiêu có bề dày
kinh nghiệm hơn 30 năm sản xuất, chế biến nghệ tươi để dùng làm thuốc và các loại tinh
dầu tự nhiên.
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Không chỉ sản xuất và tiêu thụ tinh bột
nghệ, Cơ sở Bà Bé còn cung cấp các sản
phẩm tinh dầu được chiết xuất hoàn toàn tự
nhiên. Tinh dầu Bà Bé được sản xuất theo
đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm. Nguyên liệu đầu vào
được kiểm soát ở tất cả các khâu từ giống,
đất trồng, quá trình chăm sóc, thu hoạch,
chưng cất...
Tinh dầu nguyên chất Cơ sở Bà Bé rất đa dạng về sản phẩm như tinh dầu vỏ bưởi, tinh dầu sả
chanh, tinh dầu nghệ, tinh dầu củ gừng, tinh dầu cây mùi già, tinh dầu bạc hà có mùi hương
dịu giúp thoải mái tinh thần, thư giãn, giảm stress, mang lại giấc ngủ ngon. Ngoài ra còn giúp
xua đuổi côn trùng, trị muỗi đốt, côn trùng cắn, giải cảm và chống viêm.

Với những sản phẩm mang chất lượng cao và an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng, năm
2020 Cơ sở Bà Bé có 10 sản phẩm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng
và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

233

BioFine

Hợp tác xã nấm, đông trùng hạ thảo Biofine

Địa chỉ: Thôn Năm Trại, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Huy Chiều
Điện thoại: 0979124386

■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■
■

■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong (MSP: 01-275-25-2020)
Đông trùng hạ thảo khô (MSP: 01-275-26-2020)
Bột đông trùng hạ thảo (MSP: 01-275-27-2020)
Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tằm khô (MSP: 01-275-28-2020)
Mộc nhĩ khô Biofine (MSP: 01-275-29-2020)
Đông trùng hạ thảo tươi (MSP: 01-275-23-2020)
Nấm sò tươi Biofine (MSP: 01-275-24-2020)

Hợp tác xã nấm, đông trùng hạ
thảo Biofine (Hợp tác xã Biofine)
là đơn vị uy tín chuyên sản xuất
nuôi cấy đông trùng hạ thảo chất
lượng cao. Hợp tác xã Biofine sản
xuất theo quy trình khép kín, ứng
dụng công nghệ cao và đặc biệt
đã đầu tư trang bị phòng vô trùng,
phòng lạnh, phòng cấy nấm và
các trang thiết bị cần thiết phục
vụ sản xuất. Các nguyên liệu được
sử dụng trong quá trình nuôi cấy
nấm như: Gạo lứt, nhộng tằm,
nước dừa… đều được các thành
viên Hợp tác xã Biofine lựa chọn
kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng và
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
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Năm 2020, 07 sản phẩm của Hợp tác xã
Biofine được Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết
định công nhận sản phẩm OCOP, trong
đó có 05 sản phẩm OCOP 4 sao và 02 sản
phẩm OCOP 3 sao.

Hiện nay Hợp tác xã Biofine đang nuôi
trồng nấm theo 2 phương pháp, đó là
nuôi ở môi trường nhân tạo nhân sinh
khối và nuôi trực tiếp trên ký chủ là con
nhộng tằm với công nghệ hiện đại. Trong
quá trình cấy nấm trang thiết bị luôn
được tuyệt trùng, nhiệt độ phòng luôn
luôn duy trì ổn định ở mức 200C; Độ ẩm
từ 80-85%; Thời gian nuôi từ 70-90 ngày
sẽ cho thu hoạch.
Do áp dụng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, đông trùng hạ thảo của Hợp tác xã Biofine nuôi
cấy phát triển đạt tỷ lệ 80%. Mỗi lần cho thu hoạch gần 6.000 hộp nấm đông trùng hạ thảo
tươi, 1-2 kg nấm đông trùng hạ thảo khô. Sau khi thu hoạch đông trùng hạ thảo tươi được
Hợp tác xã Biofine đã chế biến thành các sản phẩm từ đông trùng kết hợp ngâm rượu, ngâm
mật ong và uống trà... Sản phẩm bước đầu đã được thị trường và người tiêu dùng đón nhận.
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Công ty Cổ phần nghiên cứu chế biến nông sản, thực phẩm công nghệ cao Vạn An
Địa chỉ: Số 15, ngõ 117, Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Hằng
Điện thoại: 0912091660

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Đông trùng hạ thảo khô Vạn An (MSP: 01-020-14-2020)
Sữa canxi ngựa bạch (MSP: 01-020-17-2020)
Rượu Đông trùng hạ thảo (MSP: 01-020-13-2020)
Cao xương ngựa bạch (MSP: 01-020-15-2020)
Bột canxi ngựa bạch (MSP: 01-020-16-2020)

Công ty Cổ phần nghiên cứu chế biến nông sản,
thực phẩm công nghệ cao Vạn An (Công ty Vạn
An) tiền thân là Trang trại Vạn An có địa chỉ tại xã
Yên Mỹ, huyện Thanh trì, thành phố Hà Nội. Công
ty có bề dày kinh nghiệm gần 20 năm chăn nuôi
ngựa bạch với các sản phẩm từ ngựa bạch như:
Sữa canxi ngựa bạch, bột canxi ngựa bạch, cao
xương ngựa bạch là những thực phẩm rất tốt cho
sức khỏe.
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Những năm gần đây, không chỉ phát triển mô
hình chăn nuôi ngựa bạch, Công ty Vạn An đã
đầu tư công nghệ và xây dựng đội ngũ cán bộ
kỹ sư, nhà khoa học có trình độ chuyên môn
cao để phát triển sản phẩm Đông trùng hạ
thảo được nuôi trồng trong điều kiện, môi
trường khép kín giống với tự nhiên nhằm đem
các sản phẩm dược liệu quý đến với nhiều gia
đình người Việt. Theo đó, mọi công đoạn cấy
chủng nấm, nuôi trồng và khi thu hoạch đều
được giám sát nghiêm ngặt. Sản phẩm được
kiểm định chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm và đã được khách hàng tiêu dùng
đánh giá cao.
Hiện nay, các sản phẩm sữa canxi ngựa bạch, cao xương ngựa bạch, bột canxi ngựa bạch, Đông
trùng hạ thảo khô Vạn An, rượu đông trùng hạ thảo của Công ty Vạn An với chất lượng cao đang
được phân phối ngày càng nhiều tại thị trường trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.
Năm 2020, 5 sản phẩm của Công ty Cổ phần nghiên cứu chế biến nông sản, thực phẩm công nghệ
cao Vạn An được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận
sản phẩm OCOP 4 sao.
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Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam

Địa chỉ: Số 277, đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Bùi Tiến Vinh
Điện thoại: 0965130253

■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nước uống thảo dược Đinh Lăng
(MSP: 01-273-45-2020)
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nước uống thảo dược Thổ Phục
Linh (MSP: 01-273-46-2020)
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nước uống thảo dược Hương Quế
(MSP: 01-273-47-2020)

Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam được thành lập năm 2016. Mang tâm
nguyện “Trao gửi những tinh hoa của thảo mộc Việt Nam trong những sản phẩm chất lượng
và an toàn cho sức khỏe người Việt”, là doanh nghiệp đầu tiên đưa thức uống thảo mộc
Wewell đến với người tiêu dùng Việt Nam và khách hàng quốc tế.
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Nước uống thảo dược Thổ Phục Linh:
Đây là loại nước uống thảo dược cực kỳ thơm
ngon, ngọt thanh được chiết xuất từ Thổ phục
linh, cà gai leo, lá nếp có tác dụng thanh nhiệt,
giải độc gan, hóa giải chất độc hại rượu bia...
Nước uống thảo dược Đinh Lăng:
Được chiết xuất từ linh chi, táo đỏ, hoa Atiso nên
vị khá đậm đà, thơm, ngọt và có tác dụng hỗ trợ
miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, nâng cao
sức khỏe.
Nước uống thảo dược Hương Quế:
Được chiết xuất từ trái nhàu, quế, gạo lứt, huyết
đằng có tác dụng nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa,
giảm các chứng chướng bụng - đầy hơi.
Các sản phẩm đều được sản xuất trên dây
chuyền công nghệ hiện đại đạt GMP (Tiêu
chuẩn thực hành sản xuất tốt) thức uống bảo
vệ sức khỏe với 3 tiêu chí:
* KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN
* KHÔNG CHẤT TẠO MÀU
* KHÔNG CHẤT PHỤ GIA

Với những công dụng tốt cho sức khỏe
và sản xuất trên dây chuyền hiện đại, an
toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, 03 sản
phẩm của Công ty Cổ phần Dược liệu và
thực phẩm Việt Nam được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và
quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4
sao năm 2020.
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Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phan Trung Kiên
Điện thoại: 0972589787

■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Trà mật gấu dây thìa canh túi lọc SADU (MSP: 01-277-05-2020)
Trà Hoàn ngọc túi lọc SADU (MSP: 01-277-04-2020)
Trà túi lọc Cà gai leo SADU (MSP: 01-277-03-2020)

Năm 2016 Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long (Công ty Thăng Long) ra
đời nhằm biến nguyên liệu sạch của vùng đất Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
trở thành những sản phẩm thảo dược giá trị kinh tế cao, tốt cho sức khỏe. Với diện tích 30ha
đất trồng cây dược liệu được sản xuất theo tiêu chuẩn GACP (Thực hành tốt nuôi trồng và thu
hái). Cây giống được ươm trồng và chọn lọc đến khi cứng cáp sẽ đưa ra vườn trồng, trên diện
tích đất được phủ kín hoàn toàn bằng nilon để tránh cỏ dại, sâu bệnh, hoàn toàn không sử
dụng thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ hay hóa chất độc hại.
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Nhờ vào sự tâm huyết, cống hiến hết mình cho xã hội, năm 2020 Công ty Cổ phần
nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 03 sản phẩm Trà Hoàn ngọc túi
lọc SADU và Trà túi lọc Cà gai leo SADU, Trà mật gấu dây thìa canh túi lọc SADU
OCOP 4 sao.

TRÀ HOÀN NGỌC

TRÀ MẬT GẤU

TRÀ CÀ GAI LEO
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Hộ kinh doanh Quầy thuốc Thanh Tùng

Địa chỉ: Thôn Trân Tảo, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Mai Văn Suất
Điện thoại: 0964503388

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO
■
■

Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong
Thanh Tùng (MSP: 01-018-05-2020)
Đông trùng hạ thảo khô Thanh Tùng
(MSP: 01-018-04-2020)

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO
■

Đông trùng hạ thảo tươi Thanh Tùng
(MSP: 01-018-03-2020)

Những hộ sản xuất và kinh doanh nấm ở Gia Lâm ai cũng biết anh Mai Văn Suất bởi anh chính
là một trong những người tiên phong đưa nấm đông trùng hạ thảo về nuôi trồng, sản xuất ở
huyện Gia Lâm. Năm 2008, anh Suất trở về quê mở hiệu thuốc sau 3 năm làm việc cho một
Công ty Dược và bắt đầu sản xuất các loại nấm ăn như nấm mỡ, nấm sò… sau đó chuyển sang
trồng nấm linh chi và nấm đông trùng hạ thảo.
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Đặc biệt, năm 2020 Hộ kinh doanh Quầy
thuốc Thanh Tùng đã có 03 sản phẩm được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá,
phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm
OCOP trong đó 02 sản phẩm OCOP 4 sao và 01
sản phẩm OCOP 3 sao.

Kiên trì ứng dụng công nghệ tiên tiến và hiện
đại vào nuôi trồng nấm, đến năm 2019 anh
đã nuôi trồng thành công nấm đông trùng
hạ thảo và bắt đầu cho thu hoạch. Sản phẩm
nấm đông trùng hạ thảo đã qua kiểm nghiệm
đều đạt giá trị dinh dưỡng cao, hiện nay đã
được tiêu thụ tại điểm giới thiệu và bán sản
phẩm OCOP trên địa bàn huyện Gia Lâm, ở
một số hiệu thuốc, bán trực tiếp tại cửa hàng
và trên nền tảng thương mại điện tử.
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Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và phát triển công nghệ Nhật Bản
Địa chỉ: Số 102, phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Tráng
Điện thoại: 0974469072

■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Hà thủ ô đỏ chế, dạng miếng 300g (MSP: 01-268-02-2020)
Tỏi đen Kochi (Kochi Black Garlic) (MSP: 01-268-01-2020)

Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và phát triển công nghệ Nhật Bản (Công ty Nhật Bản) đã
dành nhiều năm nghiên cứu phát triển công nghệ riêng biệt, tạo ra những sản phẩm chất
lượng hàng đầu như: Tỏi đen, tỏi đen chín sinh học, hà thủ ô đỏ... Công ty Nhật Bản luôn giữ
gìn và phát huy chất lượng sản phẩm tốt tới tay người sử dụng. Các sản phẩm của Công ty
Nhật Bản luôn được cam kết 100% lên men tỏi đen tự nhiên, sử dụng công nghệ Nhật Bản;
Vỏ tỏi đen sáng giòn, dễ bóc; Sản phẩm vị ngọt dịu và mềm, có mùi thơm dễ chịu; Nhờ những
quy định nghiêm ngặt, cầu kỳ trong quy trình sản xuất và quản lý chất lượng, tỏi đen KOCHI
và hà thủ ô đỏ chế dạng miếng KOCHI đều đạt danh hiệu Hàng Việt Nam được người tiêu dùng
yêu thích năm 2019 và 2020.
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Năm 2020, 02 sản phẩm Hà thủ ô đỏ chế, dạng miếng 300g và Tỏi đen Kochi (Kochi Black
Garlic) của Công ty Nhật Bản được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và
quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
Hiện nay, Công ty Nhật Bản đã xuất khẩu Tỏi đen sang
Hàn Quốc và đang xúc tiến thủ tục xuất khẩu đi Mỹ,
Đức, Anh, Australia, Nhật Bản,... Công ty Nhật Bản còn
chuyên cung cấp nguyên liệu tỏi đen cho nhiều nhà
máy dược ở Việt Nam. Công ty Nhật Bản luôn phấn đấu,
nỗ lực không ngừng để có nhiều sản phẩm chất lượng
hơn nữa góp phần vào việc chăm sóc và nâng cao sức
khỏe cộng đồng.
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Hộ kinh doanh Ngô Văn Lý

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Lộ, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Ngô Văn Lý
Điện thoại: 0975980479

■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Đông trùng hạ thảo khô (MSP: 01-272-09-2020)
Rượu đông trùng hạ thảo (MSP: 01-272-10-2020)

Hộ kinh doanh Ngô Văn Lý có nhiều năm kinh nghiệm trong nuôi trồng đông trùng hạ thảo
tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Đặc biệt, năm 2020 Hộ kinh doanh
Ngô Văn Lý được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công
nhận 02 sản phẩm Đông trùng hạ thảo khô và rượu đông trùng hạ thảo OCOP 4 sao.
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Đông trùng hạ thảo tươi được sấy
khô thăng hoa mà vẫn giữ được
95% hàm lượng dinh dưỡng cũng
như màu sắc, hình dạng, nguyên
liệu. Có một số cách sử dụng đông
trùng hạ thảo khô để sản phẩm
đạt hiệu quả tối ưu nhất như: Nhai
trực tiếp, ngâm với mật ong, pha
trà, nấu cháo…

Rượu đông trùng hạ thảo được chưng
cất từ rượu nếp ngâm cùng đông
trùng hạ thảo nuôi trồng bán tự nhiên,
sở hữu hàm lượng dinh dưỡng cao.
Rượu được chưng cất và ủ nấu theo bí
quyết gia truyền, khi sử dụng phảng
phất hương thơm của đông trùng hạ
thảo, giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường
sức khỏe.
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Công ty Cổ phần dược thảo Khang Thịnh

Địa chỉ: Lô J3, khu xuất khẩu, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Huy Lăng
Điện thoại: 0982098204

■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Đông trùng hạ thảo Khang Thịnh, Lọ tươi (MSP: 01-273-55-2020)
Đông trùng hạ thảo Khang Thịnh, Sấy đông khô (MSP: 01-273-56-2020)

Công ty Cổ phần dược thảo Khang Thịnh (Công ty Khang Thịnh) được thành lập năm
2015 với ngành nghề chính là nuôi trồng nấm dược liệu, sản xuất các chế phẩm thảo
dược an toàn và đảm bảo chất lượng tới người tiêu dùng. Năm 2020, sản phẩm đông
trùng hạ thảo Khang Thịnh lọ tươi và đông trùng hạ thảo Khang Thịnh sấy đông khô
của Công ty Khang Thịnh được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân
hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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Đông trùng hạ thảo Sợi khô Khang Thịnh có thành phần 100% đông trùng hạ thảo tươi được
sấy khô trên dây chuyền kỹ thuật hiện đại giữ nguyên được những thành phần dưỡng chất
của nấm đông trùng hạ thảo tươi. Với nguồn nguyên liệu nuôi trồng đông trùng hạ thảo đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng bảo đảm mang đến cho khách hàng
sản phẩm tốt nhất.
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Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hanofi
Địa chỉ: Thôn Yên Hà, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trần Thị Mỹ Hạnh
Điện thoại: 0978860272

■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Tỏi đen Kami (MSP: 01-017-60-2020)
Trà hoa cúc chi Kami (MSP: 01-017-61-2020)

Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hanofi (Công ty Hanofi) chuyên sản xuất và kinh
doanh các sản phẩm tỏi đen Kami, tinh chất tỏi đen, đông trùng hạ thảo Kami, tinh chất mầm
đậu nành, trà hoa cúc chi Kami với địa chỉ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Công ty
Hanofi là một trong những đơn vị sản xuất uy tín của thành phố Hà Nội.
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Năm 2020, Công ty Hanofi có 02 sản phẩm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh
giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Tỏi đen Kami

Được làm từ nguyên liệu tỏi ta 1 nhánh được trồng
ở đảo Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Hải Dương.
Sản phẩm không sử dụng hóa chất phụ gia, được
sản xuất bằng công nghệ lên men từ tỏi trắng của
Nhật Bản có tác dụng giúp cải thiện và nâng cao
sức khỏe như tăng cường khả năng hệ miễn dịch,
kích thích tiêu hóa…

Trà hoa cúc chi Kami

Trà hoa cúc chi Kami đem đến hương thơm ngọt
ngào, đặc trưng và không thể nhầm lẫn với các
loài hoa cúc khác. Hoa cúc chi làm trà là những
bông hoa vừa hé nở, chưa nở bung nhằm giữ trọn
vẹn dược tính và mùi hương cao nhất của hoa.
Những bông cúc chi sử dụng làm trà nở vào đúng
mùa từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm.
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Công ty TNHH Tỏi Đen Việt Nam

Địa chỉ: Xóm Thượng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đỗ Khắc Hoạch
Điện thoại: 0979756068

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Đông trùng hạ thảo (MSP: 01-017-19-2020)

Công ty TNHH Tỏi Đen Việt Nam (Công ty Tỏi Đen) chuyên nghiên cứu, sản xuất và cung ứng
tỏi đen chất lượng cao bên cạnh đó Công ty Tỏi Đen còn phát triển thành công dòng sản phẩm
đông trùng hạ thảo chất lượng cao.
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Đông trùng hạ thảo do Công ty Tỏi Đen sản xuất là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa
học uy tín của Học viện Quân y Việt Nam. Theo kết quả phân tích các hàm lượng dược chất
có trong đông trùng hạ thảo nuôi cấy không thua kém nhiều với đông trùng hạ thảo trong tự
nhiên mà giá thành lại rẻ hơn rất nhiều.
Để có được kết quả trên, Công ty Tỏi Đen
đã đầu tư trang thiết bị nuôi trồng như:
Hệ thống máy lạnh, bộ điều khiển nhiệt
độ, độ ẩm, bộ phun sương bằng sóng
siêu âm, bộ lọc không khí trong phòng
nấm, tủ cấy vi sinh, nồi hấp tiệt trùng, hệ
thống lọc khí và một số thiết bị khác cần
thiết cho việc sản xuất.

Đông trùng hạ thảo của Công ty Tỏi Đen
được người tiêu dùng đánh giá cao về
chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm. Để tiếp tục nâng cao giá trị sản
phẩm, chinh phục thị trường, năm 2020
sản phẩm đông trùng hạ thảo của Công
ty Tỏi đen đã được Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết
định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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NGÀNH

Xưởng sản xuất - Công ty TNHH LV & Hòn Ngọc Viễn Đông

Địa chỉ: Số 28 lô 4, khu Làng nghề, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đỗ Đình Lăng
Điện thoại: 0869170368

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Đôn hình chữ X khảm trai cốt gỗ (MSP: 01-279-32-2020)
Đôn tròn đen khảm trai cốt gỗ (MSP: 01-279-33-2020)
Tranh treo tường khảm trai hình sao biển cốt gỗ (MSP: 01-279-34-2020)
Đôn lục giác khảm trai cốt gỗ (MSP: 01-279-35-2020)
Đôn hình chữ X khảm trai đan nan (MSP: 01-279-36-2020)
Khay tròn khảm trai họa tiết cá vàng (MSP: 01-279-37-2020)
Lót cốc khảm trai (MSP: 01-279-38-2020)
Hộp đựng đồ hình chữ nhật khảm trai họa tiết đồng tiền xu (MSP: 01-279-39-2020)
Hộp đựng đồ hình chữ nhật khảm trai màu xanh ngọc (MSP: 01-279-40-2020)
Lọ gỗ lục giác khảm trai hình sóng có nắp trang trí (MSP: 01-279-41-2020)
Lọ vòm có cổ trang trí khảm trai tự nhiên (MSP: 01-279-42-2020)
Khay tròn mặt biển khảm trai xanh thẫm (MSP: 01-279-43-2020)
Khay tròn khảm trai lượn sóng (MSP: 01-279-44-2020)
Khay tròn khảm trai trăm hoa đua nở (MSP: 01-279-45-2020)
Hộp vuông nhỏ khảm trai họa tiết hoa cúc vạn thọ (MSP: 01-279-46-2020)
Hộp vuông nhỏ đựng đồ khảm trai hồng (MSP: 01-279-47-2020)
Khay hình chữ nhật khảm trai trang trí (MSP: 01-279-48-2020)
Khay chữ nhật khảm trai đan nan (MSP: 01-279-49-2020)
Hộp đựng đồ khảm trai vân sóng biển trang trí (MSP: 01-279-50-2020)
Tranh treo tường khảm trai pháo hoa màu xanh (MSP: 01-279-51-2020)
Lọ hình thang khảm trai trang trí có nắp (MSP: 01-279-52-2020)
Khay khảm trai cá đại dương (MSP: 01-279-53-2020)
Lọ khảm trai họa tiết hoa cúc trang trí (MSP: 01-279-54-2020)
Khay chữ nhật gắn trai kim cương trang trí (MSP: 01-279-55-2020)
Khay tám cạnh khảm trai trang trí pháo hoa cách điệu (MSP: 01-279-56-2020)

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Khay vuông khảm trai trang trí cỡ đại (MSP: 01-279-57-2020)
Khay tròn khảm trai họa tiết sóng cuộn trang trí cỡ đại (MSP: 01-279-58-2020)
Khay tròn khảm trai pháo hoa xanh trang trí cỡ đại (MSP: 01-279-59-2020)
Khay tròn khảm trai cá đại dương xanh (MSP: 01-279-60-2020)
Lọ tám cạnh khảm trai có nắp trơn (MSP: 01-279-61-2020)
Khay tròn khảm trai bong bóng (MSP: 01-279-62-2020)
Khay chữ nhật khảm trai họa tiết bàn cờ trang trí (MSP: 01-279-63-2020)
Khay tròn khảm trai họa tiết sóng biển đêm (MSP: 01-279-64-2020)
Khay tròn khảm trai đen (MSP: 01-279-65-2020)
Lọ tám cạnh khảm trai sóng biển trang trí (MSP: 01-279-66-2020)
Khay tròn khảm trai cỡ đại họa tiết hạt trấu (MSP: 01-279-67-2020)
Khay tròn khảm trai họa tiết phương đông (MSP: 01-279-68-2020)
Lọ trang trí khảm trai họa tiết kim cương (MSP: 01-279-69-2020)
Lọ vuông khảm trai trang trí (MSP: 01-279-70-2020)
Lọ vuông khảm trai trang trí nhiều màu (MSP: 01-279-71-2020)
Tranh khảm trai hoa biển treo tường (MSP: 01-279-72-2020)
Tranh khảm trai hoa hướng dương treo tường (MSP: 01-279-73-2020)
Gương chữ nhật khảm trai đan nan (MSP: 01-279-74-2020)
Gương tròn bông hoa khổng lồ khảm trai (MSP: 01-279-75-2020)
Khay chữ nhật hoa cúc trắng khảm trai (MSP: 01-279-76-2020)
Hộp tròn khảm trai lá xanh (MSP: 01-279-77-2020)
Khay chữ nhật khảm trai họa tiết lá tầm xuân (MSP: 01-279-78-2020)
Hộp tròn khảm trai họa tiết ngàn hoa (MSP: 01-279-79-2020)
Khay chữ nhật khảm trai họa tiết pháo hoa cách điệu (MSP: 01-279-80-2020)
Khay tròn khảm trai họa tiết nhiều màu (MSP: 01-279-81-2020)
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Tích cực quảng bá các sản phẩm sơn mài truyền thống của Việt Nam tại các Hội chợ thương
mại nước ngoài ở Đức, Hồng Kông, Dubai…, Xưởng sản xuất - Công ty TNHH LV & Hòn Ngọc
Viễn Đông (Công ty Viễn Đông) đã khẳng định được thương hiệu uy tín về sản phẩm sơn mài
của Việt Nam tại thị trường quốc tế. Năm 2020, 50 sản phẩm của Công ty Viễn Đông được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm
OCOP 4 sao.

Công ty Viễn Đông được thành lập từ một xưởng sản xuất sơn mài ở làng Hạ Thái, xã Duyên Thái,
huyện Thường Tín rất nổi tiếng với làng nghề thủ công mỹ nghệ sơn mài truyền thống của Thủ
đô. Hiện nay, Công ty Viễn Đông chuyên sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ
truyền thống dựa trên các vật liệu tự nhiên như tre, gỗ, sơn mài. Bằng ý tưởng độc đáo, thiết kế
tinh xảo, Công ty Viễn Đông đã tạo ra các tác phẩm tinh tế đáp ứng không gian sống hiện đại của
nhiều khách hàng khó tính.
Kế thừa trọn vẹn tinh hoa của sơn mài truyền thống Việt Nam hòa quyện cùng chiều sâu, sự cảm
hứng của những không gian văn hóa đa sắc màu trên thế giới, những sản phẩm thủ công mỹ
nghệ của Công ty Viễn Đông rất được ưa chuộng tại các thị trường như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, …
Với kinh nghiệm 15 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Công ty Viễn Đông đã sở hữu 4 nhà máy
với hơn 200 công nhân sản xuất và nghệ nhân lành nghề luôn tuân thủ quy định làm việc khoa
học, quản lý chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao mẫu mã
đẹp, đa dạng, phong phú. Các sản phẩm sơn mài truyền thống, sơn mài gắn bóng và sơn mài
gắn trai… đạt được sự tinh tế và sang trọng trong từng tác phẩm.
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Hộ kinh doanh Hoàng Doãn Hòa

Địa chỉ: Thôn Yên Quán, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hoàng Doãn Hòa
Điện thoại: 0946862568

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO
■
■
■
■
■
■

Án quầy gỗ dổi (MSP: 01-275-21-2020)
Tranh tứ quý gỗ gụ ta (MSP: 01-275-15-2020)
Tranh quạt treo tường gỗ dổi (MSP: 01-275-19-2020)
Nhà tòa thờ đạo công giáo gỗ dổi (MSP: 01-275-02-2020)
Ngai thờ gỗ dổi (MSP: 01-275-22-2020)
Hoành phi câu đối gỗ dổi (MSP: 01-275-17-2020)

■
■
■
■
■

Giá gương gỗ hương ta (MSP: 01-275-01-2020)
Câu đối quả bầu gỗ dổi (MSP: 01-275-20-2020)
Cuốn thư gỗ dổi (MSP: 01-275-18-2020)
Bộ bàn ghế trường kỷ gỗ hương ta (MSP: 01-275-03-2020)
Bàn thời ô xa gỗ dổi (MSP: 01-275-16-2020)

Nghề mộc ở làng Yên Quán, xã Tân
Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội có lịch sử hơn 70 năm gắn với
cụ Hoàng Doãn Phụng. Từ những
năm 50 của thế kỷ trước, cụ đã theo
học nghề mộc từ các cao nhân trong
vùng xứ Đoài và nhanh chóng trở
thành thợ giỏi. Thạo nghề cụ Hoàng
Doãn Phụng về quê Yên Quán lập
nghiệp, dày công truyền nghề cho
người thân trong gia đình, dòng họ.
Hộ kinh doanh Hoàng Doãn Hòa
chính là truyền nhân của cụ Hoàng
Doãn Phụng, là điểm sáng của thôn
Yên Quán trong quá trình giữ gìn và
phát triển nghề mộc truyền thống.
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Để làm ra sản phẩm chất lượng, người thợ phải rất khéo léo,
tỉ mẩn, chính xác tính đến từng milimet. Ngày nay, với công
nghệ, máy móc hiện đại có thể thay thế sức người ở một số
công đoạn như xẻ gỗ, dập gỗ, soi gỗ... còn lại thì không có máy
móc nào có thể thay thế sự khéo léo của bàn tay con người để
tạo ra các sản phẩm như: nhà gỗ, đồ thờ, đồ dùng sinh hoạt
cao cấp bằng gỗ.

Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ của máy móc thiết bị nên chất lượng sản phẩm từ gỗ đã được
nâng cao, mẫu mã đa dạng, thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước
và xuất khẩu ra nước ngoài.
Với những giá trị về lịch sử, văn hóa và kinh tế mà Hộ kinh doanh Hoàng Doãn Hòa đã mang lại,
năm 2020 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 11
sản phẩm OCOP 4 sao.
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Hộ kinh doanh Phí Đình Tuấn

Địa chỉ: Thôn 6, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phí Đình Tuấn
Điện thoại: 0977204807
■
■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■
■
■

Tủ chè gỗ trắc (MSP: 01-276-34-2020)
Tượng phật di lặc gỗ trắc (MSP: 01-276-35-2020)
Sập gỗ trắc (MSP: 01-276-36-2020)
Khung tranh gỗ trắc (MSP: 01-276-37-2020)
Giường đôi gỗ hương (MSP: 01-276-38-2020)
Giá mặt nguyệt gỗ trắc (MSP: 01-276-39-2020)
Bộ tượng tam đa gỗ trắc (MSP: 01-276-40-2020)
Bộ trường kỷ gỗ trắc (MSP: 01-276-41-2020)
Bộ bàn ghế khánh gỗ trắc (MSP: 01-276-42-2020)
Bộ bàn ghế Louis gỗ trắc (MSP: 01-276-43-2020)

Sản phẩm mộc của xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội độc đáo bởi hoa văn
tinh tế, tinh xảo đến từng chi tiết. Đặc biệt sản phẩm mộc của Hộ kinh doanh Phí Đình Tuấn
phong phú, đa dạng đến từng sản phẩm như: Tủ chè, tượng phật di lặc, sập gỗ, khung tranh,
giường đôi, giá mặt nguyệt, bộ tượng tam đa, bộ trường kỷ, bộ bàn ghế cho đến các đồ gỗ gia
dụng khác.
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Năm 2020, Hộ kinh doanh Phí Đình Tuấn được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân
hạng và quyết định công nhận 10 sản phẩm OCOP 4 sao.

Chàng Sơn là một xã nằm cách Thủ đô Hà Nội
30km về hướng Tây, nổi tiếng với nghề mộc thủ
công mỹ nghệ, đặc biệt là dựng nhà cổ. Tương
truyền, nghề mộc Chàng Sơn xuất hiện từ thời
Hùng Vương dựng nước, đến các vương triều
phong kiến, các vua chúa đều triệu những người
thợ mộc xóm Chàng đến để xây dựng hay tu sửa
cung đình, lăng tẩm, đền chùa. Kế thừa tinh hoa từ
nghề mộc truyền thống, đồng thời mạnh dạn đầu
tư các công nghệ hiện đại Hộ kinh doanh Phí Đình
Tuấn đã quyết định gìn giữ và phát triển tinh hoa
làng nghề truyền thống mộc thủ công mỹ nghệ
của quê hương Chàng Sơn. Vốn đã có tình yêu, có
kiến thức về nghề nên các sản phẩm của Hộ kinh
doanh Phí Đình Tuấn nhanh chóng được thị trường
đón nhận và ưa chuộng.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Hữu

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Đức Hữu
Điện thoại: 0973456726

■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■

Tủ chè gỗ gụ (MSP: 01-276-48-2020)
Tranh bát tiên quần thú gỗ gụ (MSP: 01-276-49-2020)
Sập sen gỗ gụ (MSP: 01-276-50-2020)
Bức tranh Thuận buồm xuôi gió gỗ gụ (MSP: 01-276-51-2020)
Bộ tranh tứ quý gỗ gụ (MSP: 01-276-52-2020)
Bộ tranh tứ bình gỗ gụ (MSP: 01-276-53-2020)
Bộ tranh Lý ngư vọng nguyệt gỗ gụ (MSP: 01-276-54-2020)

Những năm qua, huyện Thạch Thất nói chung và xã
Dị Nậu nói riêng đã thực hiện nhiều giải pháp bảo
tồn, phát triển và xây dựng thương hiệu làng nghề
truyền thống trên địa bàn, góp phần phát huy giá trị
sản phẩm làng nghề, nâng cao thu nhập cho nhiều
lao động địa phương. Hộ kinh doanh Nguyễn Đức
Hữu là một tấm gương điển hình cho sự phát triển
nghề truyền thống tại địa phương. Năm 2020, Hộ kinh
doanh Nguyễn Đức Hữu có 07 sản phẩm được Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và
quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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Anh Nguyễn Đức Hữu là truyền nhân đời thứ 3 của gia
đình chuyên làm nghề gỗ mỹ nghệ tại xã Dị Nậu, huyện
Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Với thâm niên làm nghề
hơn 20 năm và niềm đam mê nghề gỗ, anh đã tạo dựng
được một cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay. Sản phẩm
từ gỗ rất đa dạng, nhưng tập trung nhiều các sản phẩm
như sập, tranh, tủ chè, đồ thờ. Trong đó mỗi loại sản
phẩm lại chia ra các tiểu loại khác nhau, như sập thì
có sập phúc, sen tràn, sen mành; Tranh thì có tranh tứ
quý, thuận buồm xuôi gió, lý ngư vọng nguyệt, ngư ông
đắc lợi; Đồ thờ có án gian, cửa võng, hoành phi, câu
đối, quạt thờ…. Những sản phẩm hiện nay với mẫu mã
phong phú, đa dạng đã đáp ứng thị hiếu của người tiêu
dùng trong và ngoài Thành phố.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Trung Đức

Địa chỉ: Thôn 4, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Trung Đức
Điện thoại: 0986090419

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■

Đồng hồ cô tiên gỗ hương (MSP: 01-276-28-2020)
Trường kỷ gỗ mun sừng (MSP: 01-276-29-2020)
Sập thờ gỗ gụ (MSP: 01-276-30-2020)
Sập sen gỗ mun (MSP: 01-276-31-2020)
Kệ hoa lá tây gỗ mun (MSP: 01-276-32-2020)
Bộ bàn ghế tam đa gỗ mun (MSP: 01-276-33-2020)

Xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội xưa nay nổi tiếng với làng nghề mộc
truyền thống lâu đời. Trải qua thời gian hàng trăm năm, nghề mộc tại Canh Nậu đang ngày
càng phát triển, thu hút hàng ngàn lao động, góp phần làm gia tăng thu nhập tại địa phương
và thúc đẩy phát triển kinh tế làng nghề bền vững.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Trung Đức là một trong những Hộ gia đình kế thừa và phát huy truyền
thống làng nghề với các sản phẩm đồ nội thất gia đình và đặc biệt là đồ gỗ thủ công mỹ nghệ,
trong đó tiêu biểu như các sản phẩm sập gụ, sập thờ, bức trường kỷ, bàn ghế phòng khách,
tủ quần áo, cửa gỗ… Sản phẩm của Hộ kinh doanh Nguyễn Trung Đức đều được làm từ gỗ tự
nhiên chất lượng cao, đảm bảo bền đẹp.
Những loại gỗ chủ yếu được sử dụng là gỗ Gụ, gỗ Hương, gỗ Sồi,
gỗ Lim… Đó cũng chính là nguyên liệu để các cơ sở ở làng nghề
phát triển mặt hàng đồ gỗ nội thất cao cấp và sản xuất đồ gỗ mỹ
nghệ xuất khẩu
Năm 2020, Hộ kinh doanh Nguyễn Trung Đức có 06 sản phẩm được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết
định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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Hộ kinh doanh Đào Thị Thanh Vân

Địa chỉ: Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đào Thị Thanh Vân
Điện thoại: 0972621696

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■

Khay gỗ trái đào (MSP: 01-017-76-2020)
Tượng gỗ Phật bà Quan âm (MSP: 01-017-75-2020)
Tượng gỗ Lưng trâu thổi sáo (MSP: 01-017-77-2020)
Tranh điêu khắc gỗ Ngũ Phúc Tứ Quý (MSP: 01-017-33-2020)
Tượng gỗ gia đình Gà (MSP: 01-017-34-2020)
Đấu vật (MSP: 01-017-35-2020)

Nằm trong cái nôi của Làng nghề mộc xã Vân Hà, các thế hệ con cháu của làng đều giữ gìn,
phát triển nghề sản xuất và kinh doanh đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, trong đó có Hộ kinh doanh
Đào Thị Thanh Vân có trên 25 năm phát triển với sự sáng tạo đặc sắc kết hợp đôi tay điêu
luyện, những sản phẩm đồ gỗ là kết tinh của nét đặc sắc từ nghề chạm khắc gỗ truyền thống
hòa quyện với kỹ thuật chuyên ngành mỹ thuật điêu khắc cơ bản và hiện đại.
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Để làm ra một sản phẩm chạm khắc gỗ đạt chuẩn chất lượng, người thợ phải chọn lọc kỹ
lưỡng được các loại gỗ đảm bảo độ bền, chắc, không bị cong, vênh do thời tiết Việt Nam.
Những thanh gỗ sau khi pha chế xong sẽ được người thợ đục, khảm để tạo ra những tác phẩm
độc đáo mang tính nghệ thuật cao. Đối với những khúc gỗ có vân, người thợ còn phải khai thác
tối đa những nét đẹp của đường vân đó để tạo nên những tác phẩm đẹp, có giá trị kinh tế cao.

Với những giá trị lịch sử
và nghệ thuật, các sản
phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của
Hộ kinh doanh Đào Thị
Thanh Vân được Ủy ban
nhân dân thành phố Hà
Nội đánh giá, phân hạng
và quyết định công nhận
03 sản phẩm OCOP 3 sao
năm 2019 và 06 sản phẩm
OCOP 4 sao năm 2020.
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Hộ kinh doanh Phan Văn Tuấn

Địa chỉ: Thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phan Văn Tuấn
Điện thoại: 0912970333

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Tủ gỗ quần áo (MSP: 01-280-12-2020)
Tranh gỗ tứ quý (MSP: 01-280-15-2020)
Hoành phi câu đối (MSP: 01-280-13-2020)
Bàn thờ ngũ phúc (MSP: 01-280-14-2020)
Bàn ghế gỗ phòng khách (MSP: 01-280-16-2020)

Về đến làng nghề mộc truyền thống Đại Nghiệp không ai là không biết đến người thợ mộc có
đôi bàn tay khéo léo với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo, độc đáo đó là anh Phan
Văn Tuấn, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
268

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có
truyền thống làm mộc, gắn bó với cái cưa,
cái đục nên ngay từ khi còn nhỏ anh đã
được kế thừa nhiều bí quyết và kinh nghiệm
làm nghề quý báu của các thế hệ cha, anh
đi trước. Các sản phẩm của Hộ kinh doanh
Phan Văn Tuấn luôn bền - đẹp- mẫu mã đa
dạng, phong phú sắc xảo tinh tế đến từng
chi tiết. Đây cũng là những sản phẩm truyền
thống của thôn Đại Nghiệp nhưng dưới đôi
bàn tay khéo léo của người thợ lành nghề,
mang nét tinh xảo, độc đáo rất riêng góp
phần “Giữ hồn nghề” cho làng, bảo tồn bản
sắc văn hóa truyền thống của địa phương.

Năm 2020, Hộ kinh doanh Phan Văn Tuấn có 05 sản phẩm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Khắc Tiến

Địa chỉ: Thôn 2, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Khắc Tiến
Điện thoại: 0912428544

■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Đĩa tròn gỗ mít (MSP: 01-276-44-2020)
Tủ chè gỗ gụ (MSP: 01-276-45-2020)
Sập thờ gỗ mít (MSP: 01-276-46-2020)
Mâm ngũ quả gỗ hương (MSP: 01-276-47-2020)

Bằng ngọn lửa đam mê với nghề mộc, nghệ
nhân Nguyễn Khắc Tiến đã khắc lên những
tác phẩm gỗ đặc sắc và đầy ấn tượng. Ngoài
những công trình nhà gỗ ba gian, năm gian cổ
truyền và tu bổ, phục dựng những công trình
tâm linh như đình, chùa. Với bàn tay khéo léo
của nghệ nhân Hộ kinh doanh Nguyễn Khắc
Tiến còn cho ra đời các sản phẩm đồ gỗ dân
dụng độc đáo, tinh tế, sắc xảo mang tới sự hài
lòng cho khách hàng.
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Năm 2020, 04 sản phẩm của Hộ kinh doanh Nguyễn Khắc Tiến được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
Suốt nhiều năm nay,
nghệ nhân Nguyễn Khắc
Tiến là một trong hai
nghệ nhân gạo cội của
làng mộc Chàng Sơn đã
chạm khắc nên nhiều
tác phẩm gỗ có giá trị,
để lại dấu ấn riêng. Hiện
nay, dù ở cái tuổi xưa nay
hiếm nhưng nghệ nhân
Nguyễn Khắc Tiến vẫn
nặng lòng với nghề “bụi
bặm” của quê hương.
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Hộ kinh doanh Đào Thị Liễu

Địa chỉ: Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đào Thị Liễu
Điện thoại: 0985552308

■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Tượng gỗ Phúc Lộc Thọ (MSP: 01-017-78-2020)
Tượng Phật Di lặc (MSP: 01-017-79-2020)
Phù Dung Chim Trĩ (MSP: 01-017-36-2020)
Di lạc Tam phúc (MSP: 01-017-37-2020)

“Tỉ mỉ trên từng Đường nét”
Được hình thành từ những năm 20 của
thế kỷ trước đến nay làng nghề mộc
truyền thống thôn Thiết Úng, xã Vân Hà,
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vẫn
được giữ gìn và phát triển ngày một lớn
mạnh, góp phần nâng cao thu nhập cho
người dân, tiêu biểu là Hộ kinh doanh
Đào Thị Liễu đã phát huy và chắt lọc tinh
hoa của nghề truyền thống và hiện đại
để tạo ra những sản phẩm có chất lượng
kỹ thuật, mỹ thuật đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của người tiêu dùng.
Năm 2020 Hộ kinh doanh Đào Thị Liễu
đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định
công nhận 04 sản phẩm OCOP 4 sao.

272

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Phù Dung Chim Trĩ
Sản phẩm được chạm khắc một cách cầu kỳ, mang ý nghĩa
vô cùng phong phú, miêu tả khung cảnh hoa, lá, chim muông
sinh động và tràn đầy sức sống. Chim Trĩ và hoa phù dung là
một sự kết hợp hoàn hảo, nó không chỉ tượng trưng cho vẻ
đẹp mà còn tượng trưng cho cả sự thịnh vượng, vương giả và
giàu có.

Di lạc Tam phúc
Người ta nói: “Phật Di lạc Tam phúc, nhất phúc trường thọ,
nhị phúc phú quý, tam phúc khang ninh”. Ngoài ra Phật Di
lạc Tam phúc là biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn
và hạnh phúc. Là vật phẩm tôn kính trong phong thủy, sản
phẩm được nghệ nhân “thổi một làn gió mát” vào tác phẩm
cho thấy sự an nhiên trong đó.

Tượng gỗ Phúc Lộc Thọ
Là bộ sản phẩm được nhiều khách hàng ưa chuộng, tác phẩm
này không chỉ mang những giá trị nghệ thuật sâu sắc mà còn
có ý nghĩa phong thuỷ rất lớn. Mỗi ông thỏa mãn một mong
ước và cả ba (Phúc - Lộc - Thọ) hợp lại sẽ mang tới cho gia
chủ viên mãn vẹn toàn.

Tượng Phật Di lặc

Tượng Phật Di Lặc cũng được coi là biểu tượng của sự hài
hòa, niềm vui vô tư lự. Chỉ cần nhìn ngắm khuôn mặt Phật,
người buồn phiền cũng có thể thấy vui lên. Xoa bụng Phật
được cho là mang lại vận may và sự tốt lành.
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Hộ kinh doanh Đỗ Hữu Long

Địa chỉ: Thôn 4, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đỗ Hữu Long
Điện thoại: 0988208637

■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Tủ chè gỗ gụ (MSP: 01-276-24-2020)
Trường kỷ gỗ gụ (MSP: 01-276-25-2020)
Sập gỗ gụ (MSP: 01-276-26-2020)
Bộ bàn ghế guột dơi gỗ gụ (MSP: 01-276-27-2020)

Bộ bàn ghế guột dơi gỗ gụ

Nằm trong làng nghề đồ gỗ truyền thống xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Hộ kinh doanh Đỗ Hữu Long với thế mạnh sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ gia
dụng có chất lượng cao với mẫu mã đa dạng phong phú. Anh Đỗ Hữu Long luôn chú trọng
vào thiết kế và sản xuất nội thất để phát triển thương hiệu của Hộ kinh doanh Đỗ Hữu Long
nói riêng và làng nghề nói chung. Sản phẩm thường xuyên được đổi mới và cập nhật để cung
cấp cho khách hàng các dòng sản phẩm truyền thống mà hiện đại, phù hợp với cuộc sống Á
Đông, đem đến sự tiện nghi hoàn hảo trong mọi không gian sống.
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Năm 2020, Hộ kinh doanh Đỗ Hữu Long đã có 04 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân thành phố
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Trường kỷ gỗ gụ

Sập gỗ gụ

Sản phẩm của Hộ kinh doanh Đỗ Hữu
Long 100% được thiết kế, sản xuất
bởi đội ngũ nghệ nhân lành nghề tại
địa phương với cơ sở vật chất máy
móc hiện đại chuyên nghiệp. Sự khác
biệt của Hộ kinh doanh Đỗ Hữu Long
chính là sử dụng chủ yếu nguyên liệu
làm từ gỗ gụ, sáng tạo các sản phẩm
đồ gỗ với phong cách riêng nhưng
vẫn gìn giữ được truyền thống trong
từng sản phẩm.
Với tâm huyết mang sản phẩm làng
nghề đến với đông đảo người tiêu
dùng Thủ đô và cả nước, Hộ kinh
doanh Đỗ Hữu Long đã cung cấp
các tác phẩm tinh xảo, độc đáo và đa
dạng trong từng sản phẩm.

Tủ chè gỗ gụ
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Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tiến

Địa chỉ: Thôn Bến, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Tiến
Điện thoại: 0913040419

■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Tủ chè gỗ mun (MSP: 01-276-55-2020)
Trường kỷ gỗ mun (MSP: 01-276-56-2020)
Sập gỗ mun (MSP: 01-276-57-2020)

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tiến xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội chuyên sản
xuất các sản phẩm nội thất bằng gỗ mun theo phong cách cung đình Huế từ nét chạm khắc
đến kiểu dáng đều toát lên sự thanh cao, tao nhã, tinh tế, độc đáo và lịch sự.
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NGƯỜI THỔI HỒN VÀO GỖ

Về chất liệu, tất cả các sản phẩm
sản xuất hoàn toàn được làm
bằng gỗ mun, rất tinh xảo và chắc
chắn. Các tác phẩm được chạm
khắc tinh xảo bởi đôi bàn tay tài
hoa của anh Nguyễn Văn Tiến.
Chất lượng sản phẩm luôn được
quan tâm hàng đầu và được người
tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn.

Năm 2020, Hộ kinh doanh Nguyễn
Văn Tiến có 03 sản phẩm từ gỗ
mun: Tủ chè gỗ mun, Trường kỷ gỗ
mun và Sập gỗ mun được Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội đánh
giá, phân hạng và quyết định công
nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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Hộ kinh doanh Đỗ Đăng Kính

Địa chỉ: Thôn 3B, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đỗ Đăng Kính
Điện thoại: 0945616457

■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Sập sen chàn gỗ gụ (MSP: 01-276-21-2020)
Bức khánh phúc gỗ gụ (MSP: 01-276-22-2020)
Bộ bàn ghế móc mỏ gỗ gụ (MSP: 01-276-23-2020)

Gỗ gụ là một trong những
loại gỗ quý hiếm cao cấp
của Việt Nam. Hơn thế nữa
gỗ gụ mang vẻ đẹp tự nhiên,
đường vân thẳng, màu sắc
đẹp mắt, chất lượng gỗ tốt.
Từ những ưu điểm của gỗ gụ
mà Hộ kinh doanh Đỗ Đăng
Kính chuyên sản xuất các
sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ nội
thất từ gỗ gụ như: Sập sen
chàn gỗ gụ; Bức khánh phúc
gỗ gụ; Bộ bàn ghế móc mỏ
gỗ gụ.
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Đặc biệt, năm 2020, Hộ kinh doanh Đỗ Đăng Kính có 03 sản phẩm từ gỗ gụ được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
Các sản phẩm từ gỗ gụ không chỉ đẹp ở những họa tiết, hoa văn chạm khắc nổi bật, mà nó
còn đẹp ở cả “phần hồn” do người thợ mang đến. Khi nhìn vào những chiếc sập, tủ, bức khánh
chỉ ngắm nhìn các tác phẩm đã thấy tâm hồn mình thảnh thơi, nhẹ nhàng, không chút vướng
bận. Gỗ gụ có màu nâu cánh gián xét về phong thủy thì nó mang đến tài vận, gia đình êm ấm.

Với nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp sản
xuất trong nghề các sản phẩm chất lượng
cao như sập gụ, tủ chè, bàn ghế, kệ tivi,
giường ngủ, tủ quần áo, bàn phấn, tủ bếp
và các loại đồ thờ như án gian, sập thờ, bức
khánh, hoành phi, câu đối… phù hợp với thị
hiếu khách hàng truyền thống và hiện đại.
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Hợp tác xã làng nghề Long Xuyên

Địa chỉ: Thôn Triệu Xuyên 1, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đặng Minh Khôi
Điện thoại: 0914554787

■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Bộ bàn ghế học sinh Minh Khôi (MSP: 01-272-16-2020)
Bộ bàn ghế văn phòng Minh Khôi (MSP: 01-272-17-2020)

Hợp tác xã làng nghề Long Xuyên (Hợp tác xã Long Xuyên) thành lập vào năm 2017. Sau hơn
4 năm hoạt động, Hợp tác xã Long Xuyên đã đạt được những hiệu quả nhất định và đang
dần khẳng định vị thế, vai trò của mình trong việc liên kết các doanh nghiệp với các hộ sản
xuất, kinh doanh đồ gỗ nội thất trên địa bàn xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà
Nội để cùng nhau hỗ trợ và phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương.
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Bộ bàn ghế học sinh

Minh Khôi

Bộ bàn ghế học sinh Minh Khôi với
khung bàn được làm từ ống thép hộp,
sơn tĩnh điện màu ghi sáng. Mặt bàn
và bụng bàn làm từ gỗ chất lượng cao
và được phủ 1 lớp sơn bóng trên bề
mặt để bảo vệ và giữ nguyên màu sắc
của gỗ.
Hợp tác xã làng nghề Long Xuyên ngày càng đi vào hoạt động ổn định với mô hình phát triển
kinh tế của các thành viên Hợp tác xã, năm 2020, Hợp tác xã làng nghề Long Xuyên có 02 sản
phẩm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận
sản phẩm OCOP 4 sao.

Bộ bàn ghế văn phòng

Minh Khôi

Bộ bàn, ghế văn phòng Minh Khôi được
thiết kế đa dạng phong cách phù hợp
với nhiều không gian văn phòng. Sản
phẩm được làm từ chất liệu gỗ công
nghiệp chắc chắn, khả năng chịu lực
tốt và độ bền cao với điều kiện khí hậu
khắc nghiệt của Việt Nam.
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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

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Khay trà gỗ có thành (MSP: 01-017-40-2020)

Nghề gỗ mỹ nghệ truyền thống Vân Hà xuất phát từ thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện
Đông Anh, thành phố Hà Nội. Qua hàng chục thế hệ, bao nhiêu lớp nghệ nhân được
sinh ra, cứ thế theo dòng chảy, đồ gỗ mỹ nghệ Thiết Úng dần tạo được thương hiệu
trên thị trường. Sự kết hợp giữa phương pháp thủ công truyền thống áp dụng trang
thiết bị máy móc hiện đại nên chất lượng của các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của Hợp
tác xã tiểu thủ công nghiệp Thương mại - Tổng hợp - Dịch vụ làng nghề Vân Hà (Hợp
tác xã Vân Hà) luôn đảm bảo chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật, tinh xảo, đáp ứng nhu
cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
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“Khay trà gỗ có thành” ngoài kiểu dáng sang trọng,
chạm khắc tinh tế nó còn mang theo ý nghĩa phong
thuỷ tốt đẹp. Bởi vậy, năm 2019-2020, 02 sản phẩm
là khay trà gỗ có thành và tượng gỗ Long mã của Hợp
tác xã Vân Hà đã được Uỷ ban nhân dân thành phố
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận
sản phẩm OCOP 4 sao.
Bằng đôi tay tài hoa và óc sáng tạo, các thành viên của Hợp tác xã Vân Hà đã tạo ra hàng
nghìn tác phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ có giá trị nghệ thuật cao. Đặc biệt các nghệ nhân đã
phát huy và chắt lọc tinh hoa của nghề truyền thống kết hợp hiện đại để tạo ra từng đường
nét chạm khắc tinh tế, độc đáo của sản phẩm làng nghề.
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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: 0975824248

■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Gỗ điêu khắc Lợn Phú Quý (MSP: 01-017-38-2020)
Gỗ điêu khắc Đài nến Hoa Sen (MSP: 01-017-39-2020)

Sinh ra trong một gia đình có nghề mộc truyền thống từ nhiều đời, anh Đỗ Văn Cường,
xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội có đôi bàn tay trời phú tạo ra các tác
phẩm đồ gỗ mỹ nghệ chạm khắc, đòi hỏi tính nghệ thuật cao và sự khéo léo của người
nghệ nhân như: Hoa sen mùa thu, lan hồ điệp, mít cảnh, cá cảnh, tê giác 1 sừng, lợn
phú quý, đài nến hoa sen… được làm từ các loại gỗ khác nhau như: Gỗ trắc, gỗ hương,
gỗ gụ, gỗ mun…
Năm 2020, Hộ kinh doanh Đỗ Văn Cường có 02 sản phẩm được Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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Mỗi khi tạo ra một tác phẩm anh Đỗ
Văn Cường thường sẽ phác họa hình
ảnh tác phẩm định làm, sau đó sẽ
dùng cưa để tạo hình thô. Tiếp đến,
anh tiến hành đục từng chi tiết để tạo
hình rõ nét tác phẩm. Đây cũng được
xem là công đoạn quan trọng quyết
định độ tinh, sự sắc nét và có hồn của
tác phẩm.

Gỗ điêu khắc Lợn Phú Quý: Là sản phẩm đặc tả về
chú lợn, một con vật rất gần gũi với đời sống của
nhân dân Việt Nam, đồng thời nó là con vật trong
bộ 12 con giáp, biểu trưng của sự an vui, no đủ,
thanh nhàn, mang lại may mắn và những điều tốt
lành. Sản phẩm được chế tạo từ gỗ tự nhiên.

Gỗ điêu khắc Đài nến Hoa Sen: Hoa sen trở thành loài
hoa cao quý, thiêng liêng gắn liền với hình ảnh của
Phật giáo, là hiện thân của Đức Phật. Trong không
gian thờ cúng của mỗi gia đình người Việt, thường sẽ
trưng bày Đài nến hoa sen gỗ với mục đích làm tăng
thêm sự tôn nghiêm và thanh tao cho không gian thờ
tự. Sản phẩm được điêu khắc hoàn toàn từ gỗ tự nhiên,
dưới đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân Đỗ Văn Cường
với sự tinh xảo, sắc nét đã toát lên được nét đẹp vốn có
của hoa Sen.
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Công ty TNHH Xuất khẩu mỹ nghệ Đại Việt

Địa chỉ: Thôn Thái Hòa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, thành phố, Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Khắc Đồng
Điện thoại: 0903473099

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Đèn tre hình trụ (MSP: 01-276-01-2020)
Quạt tre lá đề tết hình treo đèn (MSP: 01-276-02-2020)
Chụp đèn hình trụ mành tre dệt (MSP: 01-276-03-2020)
Chụp đèn tết nan đan hoa tre (MSP: 01-276-04-2020)
Túi xách tre hình tròn (MSP: 01-276-05-2020)
Túi xách tre hình hộp (MSP: 01-276-06-2020)
Quạt tre xòe trang trí treo tường (MSP: 01-276-07-2020)
Quạt tre lá đề (MSP: 01-276-08-2020)
Quạt dệt tăm tre trang trí treo tường (MSP: 01-276-09-2020)
Quạt tay cầm dệt tăm tre xếp hình tròn (MSP: 01-276-10-2020)
Mành tre trải bàn (MSP: 01-276-11-2020)
Mành cói trải bàn (MSP: 01-276-12-2020)
Lồng bàn tre hình nón (MSP: 01-276-13-2020)
Lồng bàn tre hình tròn (MSP: 01-276-14-2020)
Khay tre đựng đồ (MSP: 01-276-15-2020)
Hộp tre đựng quà (MSP: 01-276-16-2020)
Cặp lồng tre đơn (MSP: 01-276-17-2020)
Cặp lồng tre đôi hình tròn (MSP: 01-276-18-2020)
Cặp lồng tre đôi hình lục giác (MSP: 01-276-19-2020)
Bộ khăn ăn viền vải dệt tăm tre trải bàn (MSP: 01-276-20-t2020)

Được thành lập từ năm 2014, Công
ty TNHH Xuất khẩu mỹ nghệ Đại Việt
(Công ty Đại Việt) đã và đang trở thành
thương hiệu uy tín trong lĩnh vực nội
thất sản xuất từ nguyên liệu gỗ, tre,
nứa, rơm và vật liệu tết bện. Với đội ngũ
thợ thủ công có tay nghề cao có nhiều
năm kinh nghiệm với nguồn nguyên
liệu dồi dào sẵn có của địa phương,
Công ty Đại Việt luôn cải tiến mẫu mã
sản phẩm, không chỉ bền, đẹp, tinh
xảo, hiện đại mà có tính cạnh tranh
cao so với các sản phẩm cùng loại trên
thị trường.
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Với bàn tay tài hoa, các nghệ
nhân dân gian đã “thổi hồn” vào
trong từng tác phẩm thủ công
mỹ nghệ để trao gửi đến khách
hàng những tác phẩm tinh túy và
chất lượng cao. Công ty Đại Việt
chuyên sản xuất và xuất khẩu các
mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ
nội thất chất lượng cao góp phần
quảng bá hình ảnh giá trị văn hóa
dân tộc trên thị trường quốc tế.

Năm 2020, Công ty Đại Việt được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định
công nhận 20 sản phẩm OCOP 4 sao.
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Công ty TNHH mây tre Hà Linh

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đặng Công Thắng
Tel: 0983342134
Email: halinhhandmadevn.vn
Website: www.handmadevn.vn

■
■
■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■
■
■
■

HL01 - Thùng đựng đồ giặt hoa văn thổ cẩm - Đan cói (MSP: 01-277-18-2020)
HL02 - Thùng đựng đồ giặt hoa văn dải lụa - Đan cói (MSP: 01-277-19-2020)
HL03 - Khay đựng thực phẩm đan cói - Đan cói (MSP: 01-277-20-2020)
HL04 - Lọ hoa trang trí - Đan cói (MSP: 01-277-21-2020)
HL05 - Khay trang trí để bàn họa tiết đồng bằng - Đan cói (MSP: 01-277-22-2020)
HL06 - Khay trang trí để bàn họa tiết biển xanh - Đan cói (MSP: 01-277-23-2020)
HL07 - Bàn trà - Đan cói (MSP: 01-277-24-2020)
HL08 - Bàn rượu - Đan cói (MSP: 01-277-25-2020)
HL09 - Bàn cafe - Đan cói (MSP: 01-277-26-2020)
HL10 - Chậu trồng cây đáy vuông - Song mây (MSP: 01-277-27-2020)
HL11 - Chậu trồng cây hình bầu - Song mây (MSP: 01-277-28-2020)
HL12 - Chậu trồng cây hình trụ tròn - Song mây (MSP: 01-277-29-2020)

Công ty TNHH mây tre Hà Linh
(Công ty Hà Linh) cung cấp các
sản phẩm mây, tre, đan thủ
công với mẫu mã, kiểu dáng
sản phẩm đa dạng phong phú
đã chắp cánh cho các sản phẩm
mây tre Hà Linh đứng vững trên
thị trường trong nước và quốc
tế. Các loại sản phẩm mây tre
Hà Linh chủ yếu là nội thất nhà
bếp và trang trí nhà.
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Bằng sự liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm với các hộ dân trong làng nghề
không chỉ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội mà còn ở các tỉnh trong cả nước như: Hoà
Bình, Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An… Mây Tre Hà Linh đã và đang góp
phần duy trì, phát triển các làng nghề truyền thống trước nguy cơ ngày bị mai một, qua đó giữ
gìn, duy trì giá trị bản sắc văn hóa của làng nghề và phát triển kinh tế địa phương, tạo công
ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động ở các vùng nông thôn có cuộc sống tốt hơn, góp phần
xóa đói, giảm nghèo.
Sản phẩm của Mây tre Hà Linh đã được phân phối tại các quốc gia như: Mỹ, Canada, các nước
Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Phi, Úc, New Zealand...

Năm 2020, Công ty TNHH mây tre Hà Linh đã
được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá,
phân hạng và quyết định công nhận 12 sản phẩm
OCOP 4 sao.
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Công ty TNHH mỹ nghệ Hoa Sơn
HOA SON

Địa chỉ: Xóm Thượng, thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Trung
Điện thoại: 0912388914

SẢN PHẨM OCOP TIỀM NĂNG 5 SAO

■

■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Hộp vuông đan mây (MSP: 01-277-13-2020)
Bát tròn mây (MSP: 01-277-11-2020)
Hộp tráp mây (MSP: 01-277-12-2020)
Khay thuyền mây (MSP: 01-277-16-2020)
Khay lục giác đan mây (MSP: 01-277-14-2020)
Đĩa tròn đan mây (MSP: 01-277-15-2020)

Công ty TNHH Mỹ nghệ
Hoa Sơn (Công ty Hoa
Sơn) thành lập năm
2007 đến nay đã dạy
nghề miễn phí và tạo
công việc ổn định cho
hơn 400 lao động là
người khuyết tật trên
địa bàn thành phố Hà
Nội. Công ty Hoa Sơn
hoạt động theo mô
hình khép kín, vừa đào
tạo, vừa tổ chức sản
xuất, kinh doanh, xuất
khẩu đồ thủ công mỹ
nghệ mây, tre, đan.
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Với đôi tay khéo léo, Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung
đã sáng tạo ra hàng trăm mẫu mã sản phẩm khác
nhau từ mây, tre đan như đĩa, khay, lọ hoa… cho đến
những bức tranh, bàn ghế, giường, tủ, khung ảnh
đan bằng mây. Bên cạnh đó, đây cũng là một điểm
du lịch làng nghề Phú Nghĩa của huyện Chương Mỹ,
thành phố Hà Nội.

Không ngừng cải tiến về chất lượng, đa dạng mẫu mã sản phẩm, hiện nay các sản phẩm mây,
tre, đan của Công ty Hoa Sơn đã xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng như: Nhật Bản,
Pháp, Tây Ban Nha…
Với định hướng phát triển bền vững, năm 2020 Công ty Hoa Sơn đã được được Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 06 sản phẩm OCOP, trong
đó có 1 sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao và 5 sản phẩm OCOP 4 sao.
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Công ty TNHH thương mại và sản xuất nội thất Tre Việt
Địa chỉ: Số nhà 68 phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Cương
Điện thoại: 0912132492

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■

Khay trà tre (MSP: 01-278-02-2020)
Hộp tre đựng sách (MSP: 01-278-04-2020)
Hộp tre đựng giấy ăn (MSP: 01-278-06-2020)
Hộp tre đựng dao, kéo (MSP: 01-278-05-2020)
Hộp tre đựng bút (MSP: 01-278-03-2020)
Bộ bàn ghế tre cafe (MSP: 01-278-07-2020)

Nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, Công ty
TNHH thương mại và sản xuất nội thất Tre Việt
(Công ty Tre Việt) với mong muốn đem lại cho
khách hàng những trải nghiệm về các sản phẩm
nội thất làm từ tre.

Người Việt ngày nay đang tìm về
với quá khứ, theo đuổi phong cách
nội thất đồng quê, mang hồn dân
tộc. Do đó, nhiều người đã tìm đến
những đồ nội thất tre, trúc như một
thú vui độc đáo và mới lạ.
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Với thế mạnh sản xuất sản phẩm nội thất bằng vật liệu tre gắn bó với làng quê Việt.
Năm 2020, 06 sản phẩm của Công ty Tre Việt được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Với các bí quyết riêng về việc lựa chọn nguyên liệu tre, kỹ thuật hun khói kết hợp với công
nghệ và máy móc hiện đại, tiếp nối truyền thống lâu đời của cha ông, Công ty Tre Việt đã sáng
tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu nội thất tre Việt. Nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của
khách hàng, nội thất Tre Việt đã và đang cung cấp các sản phẩm từ tre, trúc như bàn ghế, xích
đu, giá sách, nhà tre, bàn cafe, bình phong, giường, tủ, kệ sách, lót cốc... để người tiêu dùng
được thỏa thích lựa chọn phong cách hoài cổ, sang trọng.
Bên cạnh sự đa dạng về sản phẩm nội thất, Công ty Tre Việt với nhiều năm kinh nghiệm có
đội ngũ thợ lành nghề đã và đang thi công các dự án nhà tre lợp mái lá guột, lợp cỏ tranh, lợp
lá cói cho các quán cafe, nhà hàng, khu du lịch, resort... đồng thời cung cấp nhiều sản phẩm
trang trí bằng tre.
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Công ty TNHH Việt Quang

Địa chỉ: Thôn Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Tĩnh
Điện thoại: 0987491646

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Đèn treo hình khế đan mây (MSP: 01-277-06-2020)
Khay bánh mì đan mây (MSP: 01-277-08-2020)
Thùng rác khách sạn đan mây (MSP: 01-277-09-2020)
Khay chữ nhật đan mây sợi tròn (MSP: 01-277-07-2020)
Hộp trang sức đan mây (MSP: 01-277-10-2020)

Gắn bó với làng nghề mây tre đan xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà
Nội từ khi còn nhỏ, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH
Việt Quang (Công ty Việt Quang) đã dành tình yêu cho nghề. Tình yêu ấy giúp ông
không chỉ gìn giữ và phát triển những nét đẹp đặc sắc của làng nghề mà còn
tạo ra sự khác biệt. Sản phẩm không chỉ đa dạng về kiểu dáng, màu sắc mà còn
mang đầy tính nghệ thuật sử dụng trong cả nội thất trang trí và thời trang.
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Mỗi sản phẩm mây tre đan là một tác phẩm nghệ
thuật, đòi hỏi kỹ thuật, mỹ thuật tinh xảo, công phu
của đôi bàn tay tài hoa, khéo léo. Muốn có một tác
phẩm như ý, trước tiên người thợ làng Phú Vinh phải
hiểu rõ nguyên liệu mà mình định làm. Các sản phẩm
làm ra đều bằng phương pháp thủ công, có màu sắc
tự nhiên..

Mây, tre, đan không đơn thuần là một nghề kiếm sống mà còn chứa đựng niềm đam mê của
cả làng nghề. 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 ra những kiệt tác
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. Năm 2020, 05 sản phẩm từ mây, tre,
đan của Công ty Việt Quang được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và
quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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Hộ kinh doanh Tạ Thu Hương

Địa chỉ: Số nhà 26 Cầu Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Tạ Thu Hương
Điện thoại: 0912258774

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■

Nón quai thao (MSP: 01-278-12-2020)
Nón lá trắng kỹ đẹp (MSP: 01-278-08-2020)
Nón lá trên lụa (MSP: 01-278-09-2020)
Nón lá già ghép sống (MSP: 01-278-10-2020)
Nón bóng kỹ đẹp (MSP: 01-278-11-2020)
Nón Thái (MSP: 01-278-13-2020)

Làng Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội nổi tiếng với nghề
làm nón lá. Nghề này không chỉ tạo công ăn, việc làm và thu nhập cho hàng trăm lao
động nông thôn mà còn lưu giữ những nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Nghệ nhân Tạ Thu
Hương - chủ Hộ kinh doanh Tạ Thu Hương đã phát triển thành công nghề làm nón truyền
thống của làng Chuông.
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Năm 2020, Hộ kinh doanh Tạ Thu
Hương có 06 sản phẩm (Nón quai
thao, nón lá trắng kỹ đẹp, nón lá
trên lụa, nón lá già ghép sống, nón
bóng kỹ đẹp, nón Thái) được Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội đánh
giá, phân hạng và quyết định công
nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Với tâm niệm từ chiếc nón lá truyền thống của quê
hương, cần tạo ra nhiều sản phẩm từ các mẫu nón lá
độc đáo, chứa đựng trong đó tình yêu quê hương đất
nước. Mỗi chiếc nón lá đẹp đều phải đảm bảo hội tụ
các yếu tố: Lá trắng, vòng đẹp, các mũi khâu đều tay,
mái nón phẳng, không để lọt nắng dưới ánh mặt trời.
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Hộ kinh doanh Bùi Xuân Lợi

Địa chỉ: Thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Bùi Xuân Lợi
Điện thoại: 0914965240

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Hộp trang sức ký ức xưa gỗ trắc (MSP: 01-280-60-2020)
Hộp trang sức ký ức xưa gỗ hương (MSP: 01-280-63-2020)
Hộp bánh kẹo Trống Đồng (MSP: 01-280-62-2020)
Bộ combo khay trà nhớ về cội nguồn gỗ hương (MSP: 01-280-61-2020)
Bộ combo khay trà nhớ về cội nguồn gỗ cẩm (MSP: 01-280-64-2020)

Hộ kinh doanh Bùi Xuân Lợi với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp
đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, cơ sở sản xuất đã không ngừng phát triển thương hiệu và tạo dựng
uy tín cũng như niềm tin với mọi khách hàng trong nước.
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Năm 2020, Hộ kinh doanh Bùi Xuân Lợi có 05 sản phẩm thủ công mỹ nghệ được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Với điểm mạnh vượt trội về ý tưởng sản phẩm gắn
liền với văn hóa truyền thống, giá trị tốt đẹp của
dân tộc cùng với mẫu mã đa dạng, phong phú
độc đáo, bền đẹp theo thời gian. Nhờ đó, các sản
phẩm hộp đựng giấy ăn, hộp đựng trang sức, hộp
con dấu, hộp đựng vật phẩm, khay trà, hộp tăm,
gạt tàn, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ massage, bàn
cờ… được sản xuất tại cơ sở đã khẳng định chỗ
đứng trên thị trường đồ gỗ mỹ nghệ và được sản
xuất bằng các loại gỗ chất lượng cao.
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Hộ kinh doanh Đặng Văn Tẫn

Địa chỉ: Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đặng Văn Tẫn
Điện thoại: 0984970542

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■

Tò he truyền thống nặn hình con giống trên đế tre nứa (MSP: 01-280-36-2020)
Tò he hình đôi rồng lưỡng long quy tụ (MSP: 01-280-41-2020)
Tò he hình rồng phượng nặn trên đĩa (MSP: 01-280-37-2020)
Tò he nặn hình tranh hai bà trưng khởi nghĩa (MSP: 01-280-38-2020)
Tò he hình nặn 12 con giáp (MSP: 01-280-40-2020)
Tò he hình hát quan họ trên thuyền rồng (MSP: 01-280-39-2020)

Cái tên “tò he” đã tồn tại trong dân gian từ
hàng trăm năm nay và người làm nghề tò
he có ở nhiều nơi, nhưng nổi tiếng nhất vẫn
là làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú
Xuyên, thành phố Hà Nội. Với niềm đam mê và
sự sáng tạo vô bờ bến, nhiều công trình kiến
trúc, di tích gắn liền với các nhân vật lịch sử,
truyền kỳ đã được nghệ nhân làng Tò he Xuân
La tạo nên bằng bột nếp và củ quả. Hộ kinh
doanh Đặng Văn Tẫn là đơn vị tiêu biểu trong
quá trình gìn giữ, kế thừa và phát triển nghệ
thuật cổ truyền độc đáo này.

300

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

TÒ HE

Tò he từ lâu không chỉ là một thứ
đồ chơi cho trẻ em mà có thể trở
thành những tác phẩm nghệ thuật
mang đậm hồn dân tộc. Với bàn
tay tài hoa của nghệ nhân có thể
biến những khối bột màu ấy thành
đôi rồng lưỡng long quy tụ, Hai
Bà Trưng khởi nghĩa, hát quan họ
trên thuyền rồng...
Năm 2020, 06 sản phẩm của Hộ
kinh doanh Đặng Văn Tẫn được Ủy
ban nhân dân thành phố Hà Nội
đánh giá, phân hạng và quyết định
công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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Hộ kinh doanh Đặng Văn Tiên

Địa chỉ: Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đặng Văn Tiên
Điện thoại: 08368488571
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Tò he bút chì (MSP: 01-280-32-2020)
Tò he hình nặn con giống trong mẹt (MSP: 01-280-33-2020)
Tò he hình nặn hoa hồng cắm lọ gốm (MSP: 01-280-34-2020)
Tò he que (MSP: 01-280-31-2020)
Tò he truyền thống hình nặn bánh cổ (MSP: 01-280-35-2020)

Tò he là thứ đồ chơi dân gian, mộc mạc nhưng cũng rất sinh động và bắt mắt. Làng Xuân La,
xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội nổi tiếng với nghề truyền thống làm tò
he. Vùng đất giàu truyền thống văn hóa đã sinh ra nhiều thế hệ nghệ nhân luôn tâm huyết và
say mê với nghề nặn tò he, một trong số đó là nghệ nhân Đặng Văn Tiên.
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Hầu hết cả làng Xuân La ai cũng biết nặn tò he, từ em bé cho tới những cụ già lớn tuổi nhằm
giữ gìn văn hóa truyền thống do cha ông xưa để lại. Để làm ra được thành phẩm đẹp mắt đòi
hỏi người nghệ nhân nặn tò he phải khéo léo, sáng tạo... Nguyên liệu làm tò he được sử dụng
từ bột gạo nếp và màu thực phẩm từ các loại rau, củ, quả đảm bảo chất lượng, độ dẻo và sự
tinh tế được thể hiện qua từng tác phẩm.
Tò he được coi là một thứ đồ chơi
dân gian độc đáo. Mặc dù không
sử dụng được lâu, chỉ giữ được
trong khoảng từ 10 đến 30 ngày,
nhưng tò he thật gần gũi với cuộc
sống của người Việt. Nó không
chỉ là sự tích tụ của trí tuệ dân
gian, mà nó còn mang theo cái
hồn của làng quê Việt.
Năm 2020, 05 sản phẩm của Hộ
kinh doanh Đặng Văn Tiên được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
đánh giá, phân hạng và quyết định
công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vịnh

Địa chỉ: Thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Vịnh
Điện thoại: 0986990666

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Đồng hồ quả lắc tân cổ điển gỗ Mun đuôi Công (MSP: 01-280-70-2020)
Đồng hồ cây tứ trụ gỗ Mun đuôi Công (MSP: 01-280-71-2020)
Đồng hồ cây Hoàng Gia gỗ Hương Đá (MSP: 01-280-72-2020)
Đồng hồ cây hoa lá tây gỗ Hương Đá (MSP: 01-280-74-2020)
Đồng hồ cây Cô Tiên gỗ Hương Đá (MSP: 01-280-73-2020)

Làng Sơn Thanh, xã Sơn Hà,
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà
Nội có làng nghề truyền thống
sản xuất đồ gỗ từ bao đời nay
đã mang lại thu nhập ổn định
cho người dân nơi đây. Hộ kinh
doanh Nguyễn Văn Vịnh với nghề
làm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp, đặc
biệt là sản phẩm đồng hồ từ các
loại gỗ chất lượng, sản phẩm có
tính thẩm mỹ cao. Năm 2020,
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vịnh
được Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội đánh giá, phân hạng
và quyết định công nhận 05 sản
phẩm OCOP 4 sao.
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Đồng hồ cây tứ trụ
gỗ Mun đuôi Công

Đồng hồ cây Hoàng
Gia gỗ Hương Đá

Đồng hồ cây Cô Tiên
gỗ Hương Đá

Đồng hồ cây hoa lá
tây gỗ Hương Đá

Đồng hồ quả lắc tân cổ
điển gỗ Mun đuôi Công

Ngày nay, việc sử dụng đồng
hồ cây làm từ gỗ để trang
trí không gian sống, không
gian làm việc mang lại không
gian bình yên tính thẩm mỹ,
phong thủy, khẳng định giá
trị sản phẩm. Do đó, Hộ kinh
doanh sản xuất đồ gỗ của anh
Nguyễn Văn Vịnh luôn sử dụng
các dòng gỗ như: Gỗ Mun đuôi
Công, gỗ Hương Đá để sản
xuất đồng hồ.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phả

Địa chỉ: Thôn Trung Lập, xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Phả
Điện thoại: 0972551388

■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Túi xách bèo (MSP: 01-280-30-2020)
Lồng đèn mây (MSP: 01-280-18-2020)
Khay cói (MSP: 01-280-29-2020)
Giỏ bèo (MSP: 01-280-17-2020)

Chị Nguyễn Thị Phả chủ Hộ kinh doanh mây, tre, đan tại xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên,
thành phố Hà Nội bắt đầu làm nghề mây tre đan từ năm 1992. Đến năm 2000, chị phát triển
thêm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu bèo tây.
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Bằng bàn tay tài hoa và óc sáng tạo, chị Nguyễn
Thị Phả đã biến những cánh bèo mỏng manh
thành những sản phẩm thủ công mỹ nghệ bền
đẹp, tinh xảo với nhiều hình dáng, kích cỡ khác
nhau. Mỗi năm Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phả
sản xuất trên 100 dòng sản phẩm với các loại
kích cỡ, hình dáng khác nhau chủ yếu xuất
khẩu; Các sản phẩm của chị đã có mặt ở hầu
hết các quốc gia như: Mỹ, Nhật Bản, Nga…
Với việc sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ
nghệ làm từ mây, tre, đan cói và bèo tây, chị
Nguyễn Thị Phả đã tạo công ăn việc làm cho
hàng trăm lao động tại địa phương, đồng thời
đưa các sản phẩm làm từ bèo của Việt Nam
xứng tầm quốc tế.
Tham gia Chương trình OCOP thành phố Hà Nội năm 2020, Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phả được
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 04 sản phẩm
OCOP 4 sao. Đây là nguồn động lực lớn để Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phả đẩy mạnh sản xuất và
quảng bá thương hiệu trên thị trường quốc tế.
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Công ty Cổ phần Gốm cổ Luy Lâu Việt Nam

Địa chỉ: Đội 4, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Vinh
Điện thoại: 0938 894 568

■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Bình Trống đồng gốm cổ (MSP: 01-017-82-2020)
Bình Bách Việt gốm cổ (MSP: 01-017-83-2020)
Bình Hồ Lô tìm trâu gốm cổ (MSP: 01-017-81-2020)
Bát hương gốm cổ (MSP: 01-017-80-2020)

Gốm là một nét đặc trưng
kết tinh văn hóa thủ công
mỹ nghệ của người Việt với
phong cách tạo hình thời
hiện đại. Nghệ nhân quốc
gia Nguyễn Đặng Vông và
Công ty Cổ phần Gốm cổ Luy
Lâu Việt Nam (Công ty Luy
Lâu) đã và đang lưu giữ, phát
triển các sản phẩm gốm cổ
mang tính dân tộc và hoài cổ
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Gần 40 năm trong nghề và sản phẩm gốm của Công ty Luy Lâu đã được tham dự những sự
kiện lớn như Hội nghị APEC, WTO, được khách hàng trong và ngoài nước yêu thích, hiện các
sản phẩm gốm của Công ty Luy Lâu đã xuất khẩu sang các nước Pháp, Đức, Nhật Bản, Mỹ
với hàng nghìn sản phẩm mang thương hiệu gốm cổ Luy Lâu Việt Nam. Đến nay gốm cổ Luy
Lâu Việt Nam đã chính thức hồi sinh và tham gia trưng bày tại các triển lãm, hội chợ trong
và ngoài nước.
Hành trình từ một dòng gốm đã tắt cách đây 300 năm đến việc hồi sinh ngoạn mục cho thấy
sức sống mạnh mẽ của sản phẩm gốm cổ truyền thống của Việt Nam. Nó vừa mang ý nghĩa
tinh thần, vừa tạo ra giá trị kinh tế vượt trội để làm nền tảng cho sự tồn tại và kế thừa, phát
huy những tinh túy mà các bậc tiền nhân đã sáng tạo, để lại cho thế hệ mai sau.
Năm 2020, 04 sản phẩm của Công ty Luy Lâu được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá,
phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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Công ty TNHH Mây tre đan xuất khẩu Hiền Lương

Địa chỉ: Thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Lương
Điện thoại: 0822213027

■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Túi hoa tuyết tre đan (MSP: 01-280-84-2020)
Lồng đèn mây trắng (MSP: 01-280-42-2020)
Lọ gốm đan bọc guột (MSP: 01-280-83-2020)

Được thành lập từ một cơ sở sản
xuất trong làng nghề truyền thống,
Công ty TNHH Mây tre đan xuất khẩu
Hiền Lương (Công ty Hiền Lương) đã
sản xuất trên 3500 mẫu sản phẩm
từ những nguyên liệu tự nhiên như:
Cây guột tế, mây, tre, bẹ ngô, cói,
bèo… Chính từ đôi bàn tay tài hoa
và óc sáng tạo của các nghệ nhân
từ làng nghề truyền thống đã giúp
Công ty Hiền Lương phát triển theo
hướng xuất khẩu các sản phẩm thủ
công mỹ nghệ sang thị trường khó
tính như: Mỹ, Hàn Quốc, Hungary,
Rumani, Nga, Nhật Bản, khối EU từ
nhiều năm nay.
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Tham gia Chương trình OCOP thành phố Hà Nội
năm 2020, Công ty Hiền Lương được Ủy ban
nhân dân thành phố đánh giá, phân hạng và
quyết định công nhận 03 sản phẩm OCOP 4 sao
gồm: Túi hoa tuyết tre đan, lồng đèn mây trắng
và lọ gốm đan bọc guột.

Mây tre đan Hiền Lương luôn sẵn
sàng đáp ứng những yêu cầu ngày
càng cao của khách hàng về mẫu
mã, kiểu dáng và tính năng sử dụng
của sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
Nhiều hơn cả, Công ty Hiền Lương
luôn mong muốn được đưa những
sản phẩm từ bàn tay khối óc Việt ra
toàn thế giới.

SẢN PHẨM OCOP Thành
THÀNHphố
PHỐHÀ
HÀNỘI
NỘINĂM
NĂM2020
2020
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Công ty TNHH Tiến Thanh

Địa chỉ: Thôn 2, làng Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hà Mạnh Tiến
Điện thoại: 0912068954

■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Bộ đôi mai bình gốm sứ (MSP: 01-018-20-2020)
Bộ đôi lộc bình gốm sứ (MSP: 01-018-18-2020)
Bộ ba bình hút lộc gốm sứ (MSP: 01-018-19-2020)

Tiền thân của Công ty TNHH Tiến Thanh là Gốm sứ Bát Tràng Tiến Bình được thành lập năm
2002. Nằm ở làng gốm cổ có lịch sử rất lâu đời, Công ty TNHH Tiến Thanh kế thừa những tinh
hoa của gốm sứ Bát Tràng hòa quyện với ý tưởng thiết kế hiện đại tạo nên những sản phẩm
gốm sứ có chất lượng cao hoàn hảo nhất, giữ được hồn dân tộc và đáp ứng thị hiếu, nhu cầu
của người tiêu dùng hiện đại.
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Năm 2020, Công ty TNHH Tiến
Thanh được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội đánh giá,
phân hạng và quyết định công
nhận 03 sản phẩm OCOP 4 sao
gồm: Bộ đôi mai bình gốm sứ;
Bộ đôi lộc bình gốm sứ; Bộ ba
bình hút lộc gốm sứ.

Công ty TNHH Tiến Thanh sản xuất và phân phối gốm sứ tâm linh, phong thủy và dân dụng
với dây chuyền sản xuất hiện đại, đội ngũ thợ lành nghề, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về màu
sắc, kiểu dáng, đa dạng phong phú về mẫu mã, chủng loại.
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Công ty Cổ phần Gốm Sứ Quang Minh
M OS AI CC

ER AMIC

Địa chỉ: Số 72, xóm 6, thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Quý Sơn
Điện thoại: 0935028586

■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Bộ tranh ghép gốm MOSAIC “hồng liên” (MSP: 01-018-17-2020)
Bộ đĩa MOSAIC gốm “Nét xưa Hà Nội” (MSP: 01-018-16-2020)

Công ty Cổ phần Gốm Sứ Quang Minh (Công ty Quang Minh) tiền thân là Cơ sở sản xuất Gốm
sứ Sơn Hà ra đời từ năm 1994, Sơn Hà trở thành xưởng sản xuất gốm thủ công mỹ nghệ tiên
phong, nghiên cứu, sáng tạo và thực hiện thành công các mẫu sản phẩm Mosaic gốm sứ mới,
tinh xảo. Đến năm 2008, Công ty Quang Minh được thành lập với mục tiêu phát triển các sản
phẩm gốm sứ nghệ thuật Mosaic có tạo hình trực tiếp từ đất gốm ra thị trường.
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Năm 2020, 02 sản phẩm của Công ty Cổ phần Gốm Sứ Quang Minh được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Sau 25 năm kế thừa và phát huy thế mạnh có truyền thống 3 đời làm gốm, Công ty Quang
Minh đã trở thành Công ty sản xuất tranh, gạch Mosaic và ngói gốm uy tín, lớn nhất Việt Nam.
Công ty Quang Minh tin rằng những sản phẩm Mosaic sẽ mang lại những giá trị độc đáo và
trường tồn theo thời gian. Hiện nay, Công ty Quang Minh đang từng bước hoàn thành sứ mệnh
đưa các công trình Mosaic gốm sứ khác biệt, đẳng cấp, đậm chất nghệ thuật, bản sắc của
Việt Nam ra thế giới.
Với quy mô nhà xưởng rộng tới
hơn 8.000m2, với 100 nghệ nhân
trực tiếp sản xuất tại xưởng,
Công ty Quang Minh đã thi công
nhiều công trình trên khắp Việt
Nam với các tác phẩm tiêu biểu
như: Cánh Buồm, quảng trường
Bình Minh (Thị xã Cửa Lò, tỉnh
Nghệ An), Khu du lịch Văn Lang
tỉnh Phú Thọ, dự án Goldmark
City Hà Nội, dự án Angsana
Lăng Cô (Huế),…

Điều đặc biệt, nằm trong làng nghề có truyền thống 700 năm làm gốm, Công ty Quang Minh
có thế mạnh sở hữu hàng trăm loại men màu, loại men đặc biệt dành cho các sản phẩm nghệ
thuật cao cấp, đáp ứng yêu cầu của các khách hàng khó tính như họa sĩ và kiến trúc sư…
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Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Trái Tim Hồng

Địa chỉ: Số 75 Gò Sỏi, thôn 9, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đinh Thị Quỳnh Nga
Điện thoại: 0985142162
■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■
■

Áo khoác ghế Ô Tô hạt gỗ Hương (MSP: 01-016-30-2020)
Vòng đeo tay hạt gỗ Hương (MSP: 01-016-34-2020)
Vòng đeo cổ 108 hạt gỗ Hương (MSP: 01-016-33-2020)
Rèm hạt Gỗ Hương (MSP: 01-016-28-2020)
Mành hạt gỗ Bồ Đề (MSP: 01-016-27-2020)
Lót ghế Văn Phòng hạt gỗ Hương (MSP: 01-016-32-2020)
Gối massage hạt gỗ Hương (MSP: 01-016-31-2020)
Chiếu hạt gỗ Hương (MSP: 01-016-29-2020)

Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Trái Tim Hồng (Hợp tác xã Trái Tim Hồng) do chị Đinh Thị
Quỳnh Nga làm Giám đốc, được thành lập vào năm 2015 tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà
Nội. Bản thân chị Quỳnh Nga bị khuyết tật nên chị hiểu được những khó khăn của những
người khuyết tật, do đó, chị đã thành lập Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Trái Tim Hồng để
sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ do các thành viên Hợp tác xã là người
khuyết tật sản xuất.
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Mặc dù là người khuyết tật nhưng các thành viên của Hợp tác xã Trái Tim Hồng rất khéo tay
với những sản phẩm là tràng vòng gỗ tự nhiên tinh xảo được chế tác từ những hạt gỗ hương,
gỗ bồ đề vừa tinh tế lại sang trọng.
Năm 2020 Hợp tác xã Trái Tim Hồng có 08 sản phẩm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Ngoài những vòng hạt gỗ hương, gỗ bồ đề
thì Hợp tác xã Trái Tim Hồng còn sản xuất
những tấm rèm, mành, chiếu hay đệm
ngồi bằng hạt gỗ. Những hạt gỗ nhỏ còn
có nhiều tác dụng như điều hòa không
khí, khử mùi, chống ẩm, mang lại nhiều
tác dụng tốt cho sức khỏe con người.
Bên cạnh đó Hợp tác xã Trái Tim Hồng còn
là mái ấm của 20 công nhân người khuyết
tật đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Mặc dù
vậy, Chị Nga cùng với các thành viên Hợp
tác xã đã vượt lên số phận thiếu may mắn
để cùng nhau đoàn kết phát triển sản xuất
mang lại thu nhập kinh tế cho các hội viên
và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

317

Hộ đăng ký Kinh doanh Bùi Thị Hải Hà

Địa chỉ: Số 29, ngõ 183 phố Sơn Lộc, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Bùi Thị Hải Hà
Điện thoại: 0979938066

■
■

SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■

Kính cửa nghệ thuật điêu khắc Hoa Sen (MSP: 01-269-03-2020)
Đèn bán nguyệt cổng làng Mông Phụ (MSP: 01-269-02-2020)
Thớt kính sạch đa năng (MSP: 01-269-01-2020)

Hộ đăng ký kinh doanh Bùi Thị Hải Hà chuyên sản xuất các sản phẩm tranh kính từ kính
cường lực. Với các sản phẩm vừa mang tính thẩm mỹ nghệ thuật, vừa kết hợp công năng sử
dụng thân thiện với môi trường. Năm 2020 Hộ kinh doanh Bùi Thị Hải Hà được Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 03 sản phẩm OCOP 3 sao.
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■

Kính cửa nghệ thuật
điêu khắc hoa Sen

Vừa là một sản phẩm gia dụng, vừa là một bức tranh
điêu khắc trên kính mang giá trị nghệ thuật cao. Hộ
kinh doanh Bùi Thị Hải Hà chọn hình hoa sen khắc
trên kính vì trong văn hóa Việt Nam hoa sen không
chỉ là loài hoa đẹp mà còn là tượng trưng cho tính
cách văn hóa dân tộc. Đặc biệt hoa sen còn được
chọn là quốc hoa của Việt Nam.
■

Đèn bán nguyệt
cổng làng Mông Phụ

Sản phẩm đèn bán nguyệt cổng làng Mông Phụ
không chỉ có giá trị sử dụng như những chiếc đèn
thông thường khác mà nó còn được coi là một bức
tranh trang trí độc đáo trong ngôi nhà. Sản phẩm
được những người thợ thủ công lành nghề điêu khắc
kỳ công, tỉ mỉ trên kính – một chất liệu hiện đại
nhưng góp phần lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống
của quê hương xứ Đoài.
■

Thớt kính sạch đa năng

Vừa là sản phẩm gia dụng, vừa là tác phẩm mang tính
nghệ thuật cao. Ngoài việc sử dụng như chiếc thớt
thông thường, thì thớt kính còn là một tác phẩm nghệ
thuật, nhờ những bức tranh phong cảnh được vẽ trên
thớt như hoa sen, cá chép trông trăng, tranh phong
cảnh làng quê hữu tình, không chỉ mang nét đẹp hiện
đại mà còn mang đậm chất truyền thống Việt.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Minh
MINH ÐÍNH

Địa chỉ: Thôn 8, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Minh
Điện thoại: 0366734905

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Rùa tre (MSP: 01-276-62-2020)
Công tre (MSP: 01-276-63-2020)
Chuồn chuồn tre (MSP: 01-276-64-2020)
Chim tre (MSP: 01-276-65-2020)
Bướm tre (MSP: 01-276-66-2020)

Ở miền quê xứ Đoài dưới chân ngôi chùa Tây Phương nổi tiếng, những nghệ nhân dân gian xã
Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đã tạo ra những con chuồn chuồn từ tre, vừa
bình dị, gần gũi vừa thân quen. Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Minh đã gìn giữ và phát triển nghề
truyền thống dân gian này.
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Với những giá trị sản phẩm làng nghề truyền thống lưu giữ và phát triển, năm 2020 Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 05 sản phẩm OCOP 4 sao
của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Minh.

Chuồn chuồn tre - Món quà độc đáo
Không chỉ có chuồn chuồn tre, ngày
nay các nghệ nhân còn tạo hình các
con vật khác cũng từ tre như công
tre, rùa tre, chim tre, bướm tre...
Khoác lên mình chiếc áo đa sắc
càng cho thấy một sự kết hợp hài
hòa giữa hai yếu tố độ cân bằng và
hình dáng, màu sắc của sản phẩm.
Chuồn chuồn tre Thạch Xá đã vươn
ra khỏi lũy tre làng, được rất nhiều
khách du lịch quốc tế yêu thích đón
nhận và được tiêu thụ mạnh mẽ tại
thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.
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Công ty Cổ phần nông nghiệp sinh thái Tuệ Viên

Địa chỉ: Số 2, ngõ Độc lập, đường Long Biên, Xuân Quan, phường Cự Khôi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Tạ Tuấn Hoàn
Điện thoại: 0975490861
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Xà bông Ổi Handmade (MSP: 01-004-12-2020)
Nước xúc miệng Lá Ổi (MSP: 01-004-09-2020)
Nước rửa bát Lá Ổi (MSP: 01-004-10-2020)
Giấm Ổi (MSP: 01-004-11-2020)

Công ty Cổ phần nông nghiệp sinh thái Tuệ Viên (Công ty Tuệ Viên) được sáng lập bởi những
người bạn đồng hành đầy nhiệt huyết cùng nhau nuôi dưỡng giấc mơ về một nền nông nghiệp
bền vững với những sản phẩm nông sản sạch và lành; Đồng thời tái thiết hệ sinh thái, bảo tồn
các giống cây bản địa trên mảnh đất ngoài đê sông Hồng (phường Cự Khối, quận Long Biên,
thành phố Hà Nội).
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Năm 2020, 04 sản phẩm của Công ty Cổ phần nông nghiệp sinh thái Tuệ Viên được Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
Kể từ khi sáng lập đến nay, Công ty Tuệ
Viên đã có nhiều dự án nổi bật để mọi
người có những “trải nghiệm xanh, sống
an lành”. Đặc biệt gần đây Công ty Tuệ
Viên đã cho ra mắt dự án Tôi là Thảo
Mộc với mục tiêu muốn xóa đi những
lo lắng bằng hệ sinh thái các sản phẩm
thật sự “Sạch - Lành - Tự nhiên”. Trong
đó, nổi bật là các sản phẩm được làm
từ lá ổi tươi tự nhiên và an toàn, với các
mặt hàng chính gồm: Nước rửa bát lá
ổi, xà bông ổi handmade, dầu gội Thảo
dược, nước xúc miệng lá ổi, giấm ổi…

Công ty Tuệ Viên mất gần 7 năm để cải tạo đất
hoang hóa từ những lò gạch cũ sang canh tác
rau hữu cơ. Với nguồn nước tưới đến từ mạch
nước ngầm trong lành, phân bón hữu cơ vi
sinh và quy trình sản xuất khép kín, khoa học,
không hóa chất, không giống biến đổi Gen;
Công ty Tuệ Viên đã tạo ra những sản phẩm
hữu cơ tốt nhất phục vụ người tiêu dùng để
thể hiện tinh thần sống xanh, yêu thương và
có trách nhiệm tới cộng đồng, môi trường.

Giờ đây, Công ty Tuệ Viên đã trở thành
địa chỉ uy tín, tin cậy của người tiêu
dùng, đặc biệt là nơi thường xuyên
được sinh viên nông nghiệp, sinh viên
môi trường và các tổ chức quốc tế đến
tham quan, nghiên cứu học tập. Ngoài
việc ứng dụng sản xuất rau hữu cơ công
nghệ cao, cung cấp thực phẩm sạch
cho người tiêu dùng Thủ đô, Công ty
Tuệ Viên còn kết hợp với các nhà trường
thực hiện mô hình giáo dục mang lại
nhiều kiến thức bổ ích cho thế hệ trẻ
về phương thức sản xuất rau, củ, quả
hữu cơ.
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Hợp tác xã Đan Hoài
f lo r a

Viet Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Bùi Thị Hường Bích
Điện thoại: 0389971494
■
■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■
■
■

Cây hoa Lan Hồ Điệp - Ớt đại (MSP: 01-273-01-2020)
Cây hoa Lan Hồ Điệp - Đại Địa chủ (MSP: 01-273-02-2020)
Cây hoa Lan Hồ Điệp - Tím Ox (MSP: 01-273-03-2020)
Cây hoa Lan Hồ Điệp - Tím Kẻ (MSP: 01-273-04-2020)
Cây hoa Lan Hồ Điệp - Trắng V3 (MSP: 01-273-05-2020)
Cây hoa Lan Hồ Điệp - Phấn Anna (MSP: 01-273-06-2020)
Cây hoa Lan Hồ Điệp - Mèo (MSP: 01-273-07-2020)
Cây hoa Lan Hồ Điệp - Hồng 307 (MSP: 01-273-08-2020)

Với lợi thế đất đai màu mỡ ven sông Hồng cùng nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm hoa
lan cao cấp, chị Bùi Thị Hường Bích - Giám đốc Hợp tác xã Đan Hoài ấp ủ ý định biến vùng
đất nơi đây thành địa chỉ cung cấp hoa lan hồ điệp uy tín, chất lượng cao của Thủ đô. Đến nay,
diện tích sản xuất hoa lan của Hợp tác xã Đan Hoài được mở rộng lên tới 12.500m2, với phòng
nuôi cấy mô hiện đại, giúp kiểm soát được nguồn cây giống. Ngoài ra còn có hệ thống làm
lạnh, bảo quản hoa lan sau thu hoạch.
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Hợp tác xã Đan Hoài hiện là mô hình
kinh tế hợp tác kiểu xã mới, chuyển
đổi chăn nuôi gia súc sang trồng hoa
với sự tự nguyện góp đất, góp vốn
của các thành viên Hợp tác xã, những
nông dân thế hệ mới của Đan Hoài đã
“bắt đất nở hoa”.
Vận dụng linh hoạt khoa học là chìa
khóa và động lực giúp Hợp tác xã Đan
Hoài nâng cao giá trị, giảm thiểu rủi
ro và củng cố thương hiệu trên thị
trường hoa lan Việt Nam. Việc trồng
hoa lan trong nhà kính đã tạo môi
trường thuận lợi nhất cho hoa sinh
trưởng và phát triển. Bên cạnh đó,
hoa còn không bị phụ thuộc vào thời
tiết, khí hậu, Hợp tác xã Đan Hoài đã
chủ động được kế hoạch sản xuất có
thể cung cấp hoa lan quanh năm với
khoảng 250.000 cây hoa lan các loại.

Năm 2020, Hợp tác xã Đan Hoài được Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng
và quyết định công nhận 08 sản phẩm cây hoa
Lan Hồ Điệp các loại OCOP 4 sao.
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Công ty TNHH vật tư và giống cây trồng Hà Nội

Địa chỉ: Khu 5 thôn Đại Bái, Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Xuân Trường
Điện thoại: 0916079838

■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Hoa Đồng Tiền (MSP: 01-250-02-2020)
Hoa Hồng (MSP: 01-250-03-2020)
Hoa Cúc (MSP: 01-250-01-2020)

Công ty TNHH vật tư và giống cây trồng Hà Nội (Công ty Hà Nội) là một trong những mô hình
phát triển kinh tế điển hình của huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội với mô hình nuôi cấy mô
và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất các giống hoa Cúc, hoa Đồng Tiền, hoa Hồng, hoa
Cẩm Chướng, hoa Lan... trong đó hoa Cúc là loại hoa chủ lực của Công ty Hà Nội.
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Công ty Hà Nội đã áp
dụng công nghệ nuôi cấy
mô tế bào thực vật để tạo
ra những giống cây hoa
sạch bệnh với số lượng
lớn, có độ đồng đều cao
và giữ được nguyên vẹn
đặc tính sinh học của
cây, đáp ứng nhu cầu sản
xuất với số lượng lớn.

Song song với việc đầu tư mô hình
nuôi cấy mô tế bào thực vật, anh
Nguyễn Xuân Trường còn mạnh dạn
mở rộng quy mô trồng hoa và ứng
dụng công nghệ cao trong sản xuất.
Vì vậy, các loại hoa Đồng Tiền, hoa
Hồng, hoa Cúc mang thương hiệu
giống cây trồng Hà Nội rất được ưa
chuộng tại thị trường trong nước và
xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.
Năm 2020 Công ty Hà Nội tham gia
chương trình OCOP thành phố Hà
Nội được Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và
quyết định công nhận 03 sản phẩm
OCOP 4 sao gồm: hoa Đồng Tiền,
hoa Cúc, hoa Hồng.
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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: 0962004939
■
■

SẢN PHẨM OCOP TIỀM NĂNG 5 SAO

■

Khăn lụa Tơ Tằm (MSP: 01-282-05-2020)
Khăn lụa Tơ Sen (MSP: 01-282-04-2020)
Chăn bông Tơ Tằm tự dệt (MSP: 01-282-06-2020)

Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận - Giám đốc Công ty TNHH Dâu Tằm Tơ Mỹ Đức sinh ra
trong gia đình có truyền thống với nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa ở xã Phùng Xá,
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Nặng lòng với nghề ươm tơ dệt lụa của cha ông, nghệ nhân
Phan Thị Thuận vừa bảo tồn kỹ thuật dệt truyền thống, đồng thời huấn luyện những con tằm
tự nhả tơ và dệt mà không cần đến “canh cửu”. Thông thường, mùa hè một con tằm sẽ chứa
trong bụng khoảng 300m tơ, còn mùa thu sẽ là khoảng 400-450m tơ. Từ đó, nghệ nhân đã tạo
khoảng cách thích hợp, đặt tằm lên một mảnh vải được trải phẳng trên một tấm khung dài
4m, rộng 2m để cho con tằm vươn cổ, nhả tơ vừa tầm dệt ra những tấm lụa mềm mại, mát
dịu và quý phái.
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Sản phẩm “Chăn bông tơ tằm do con tằm tự dệt” mang thương hiệu Dâu Tằm Tơ Mỹ Đức đã
được đăng ký thương hiệu độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ). Sản
phẩm có tên quốc tế là “SILK4WORLD” với ý nghĩa được sản xuất 100% từ tơ tằm.
Không chỉ nổi tiếng khi biến con tằm thành “thợ dệt”, nghệ nhân ưu thú Phan Thị Thuận còn
là người Việt Nam đầu tiên dệt được những tấm lụa từ tơ sen. Sản phẩm lụa tơ sen là món
quà quý đặc biệt để lãnh đạo Nhà nước Việt Nam trao tặng khi tiếp đón các Nguyên thủ, Nhà
lãnh đạo quốc gia trên thế giới đến thăm Việt Nam để thể hiện tình cảm hữu nghị, thân thiết,
mang đậm tâm hồn cốt cách dân tộc Việt Nam.

Với những đóng góp quý báu trong việc nghiên cứu, bảo
tồn và phát triển nghề dệt lụa truyền thống của dân
tộc, nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận được vinh danh
là Công dân ưu tú của Thủ đô năm 2020. Các sản phẩm
lụa tơ tằm, lụa tơ sen mang thương hiệu Dâu Tằm Tơ
Mỹ Đức được người tiêu dùng trong nước rất ưu chuộng
và xuất khẩu thành công sang thị trường các nước như:
Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Dubai,..
Năm 2020 Công ty TNHH dâu Tằm Tơ Mỹ Đức tham gia
chương trình OCOP thành phố Hà Nội được Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định
công nhận 03 sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao gồm: khăn
lụa Tơ Tằm, khăn lụa Tơ Sen, chăn bông Tơ Tằm tự dệt.
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Công ty TNHH túi việt HTVNCRAFTS

Địa chỉ: Số nhà 20, ngõ 441, phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Đại diện: Vũ Mạnh Hùng
Điện thoại: 0983053058

SẢN PHẨM OCOP TIỀM NĂNG 5 SAO
■
■

Túi vải đính cườm xách tay (MSP: 01-009-07-2020)
Túi sợi đan móc (MSP: 01-009-08-2020)

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO
■
■
■

Năm 2001, sau khi tốt nghiệp
Đại học Ngoại ngữ anh Vũ Mạnh
Hùng xin vào làm việc tại một
công ty thương mại điện tử. Đam
mê văn hóa truyền thống làng
quê, lại được khảo sát thực tế
tại nhiều làng nghề trên dải đất
Việt Nam, anh Hùng nhận thấy
dòng hàng thủ công mỹ nghệ có
nhiều tiềm năng để phát triển,
nhất là những sản phẩm thêu
tay. Anh đã thành lập Công ty
TNHH túi Việt HTVNCRAFTS và
quảng bá các sản phẩm túi xách
Việt trên trang website thương
mại điện tử và nhận được nhiều
đơn hàng online lớn từ Mỹ.
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Túi vải đính cườm đeo vai (MSP: 01-009-09-2020)
Túi vải thổ cẩm can ô (MSP: 01-009-10-2020)
Túi vải da lộn thêu (MSP: 01-009-11-2020)

Với niềm tin và định hướng phát triển bền vững, năm 2020 Công ty TNHH túi Việt HTVNCRAFTS
được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 02 sản
phẩm OCOP tiềm năng 5 sao và 03 sản phẩm OCOP 4 sao.

Túi Việt HTVNCRAFTS là thương hiệu túi thời trang cao cấp, uy tín của Công ty TNHH túi Việt
HTVNCRAFTS được bày bán tại hầu hất các khách sạn 5 sao của Việt Nam và xuất khẩu. Túi
Việt gắn liền với câu chuyện khởi nghiệp của anh Vũ Mạnh Hùng, một người đam mê văn hóa
truyền thống làng quê Việt.
Túi xách mang thương hiệu Túi Việt HTVNCRAFTS được thiết kế độc quyền với chủ đề đa dạng
trong từng dòng túi. Đó là những sản phẩm sử dụng nguyên liệu và phụ kiện được sản xuất
trực tiếp trong nước, mang nét đẹp văn hóa truyền thống của đất nước và con người Việt Nam
đến với bạn bè quốc tế.
Hiện nay thị trường xuất khẩu của sản phẩm túi Việt chủ yếu tại các quốc gia như Mỹ, Nhật
Bản, Ý. Có thể khẳng định, chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, Túi Việt HTVNCRAFTS
đã tạo dựng thương hiệu uy tín trên thị trường quốc tế và là niềm tự hào của người Việt Nam
khi được khách hàng quốc tế yêu thích.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Như Diên

Địa chỉ: Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Như Diên
Điện thoại: 0943997060

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Giầy nam công sở màu đen (MSP: 01-280-43-2020)
Giầy da nam công sở thúc màu vàng (MSP: 01-280-45-2020)
Giầy da nam công sở thúc màu nâu (MSP: 01-280-44-2020)
Dép da nam đế kếp màu vàng (MSP: 01-280-47-2020)
Dép da nam màu nâu (MSP: 01-280-46-2020)

Làng nghề giầy da Phú Yên nổi tiếng với những sản phẩm giầy da cung cấp tại thị trường nội
địa và xuất khẩu. Đây là làng nghề có lịch sử trăm năm, gắn liền với hai tổ nghề là cụ Nguyễn
Lương Nghé và cụ Nguyễn Lương Mạc. Cụ Nghé có công truyền nghề, cụ Mạc lại có công phát
triển làng thành một Trung tâm giầy da lớn nhất miền Bắc.
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Hiện nay, tại Làng nghề Phú Yên có khoảng
200 hộ là các đầu mối sản xuất và cung
ứng giầy, dép da. Một trong những cơ sở
sản xuất uy tín và chất lượng, đó là Hộ
kinh doanh Nguyễn Như Diên. Để chuyên
nghiệp hóa, cơ sở áp dụng khoa học công
nghệ, đầu tư trang thiết bị máy móc hiện
đại và cải tiến quy trình sản xuất giầy, dép
da. Nhờ đó, hiệu quả lao động tăng cao,
mẫu mã và chất lượng sản phẩm giầy, dép
da đáp ứng yêu cầu của thị trường trong
nước và xuất khẩu.
Hiện nay, mỗi năm Hộ kinh doanh Nguyễn
Như Diên sản xuất và tiêu thụ khoảng
25.000 đôi giầy, dép da mang lại nguồn
thu nhập ổn định cho gia đình và nhiều lao
động địa phương.

Năm 2020, 05 sản phẩm giầy, dép mang thương hiệu Nguyễn Như Diên được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
Bảo tồn và phát triển nghề truyền
thống của gia đình và quê hương,
Hộ kinh doanh Nguyễn Như Diên
tích cực quảng bá thương hiệu
làng nghề cũng như đẩy mạnh
xúc tiến thương mại thông qua
các kênh bán hàng online và
facebook, zalo, website...
SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

335

Công ty TNHH thương mại và sản xuất giầy dép da Việt Anh
Địa chỉ: Thôn Tư Sản, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thanh Nhàn
Điện thoại: 0913399287

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Giầy đế da mackey khâu 1 lần (MSP: 01-280-50-2020)
Giầy đế da Good year khâu 2 lần (MSP: 01-280-52-2020)
Giầy thể thao (MSP: 01-280-53-2020)
Giầy nam công sở (MSP: 01-280-48-2020)
Giầy lười nam (MSP: 01-280-49-2020)

Công ty TNHH thương mại và sản xuất giầy dép da Việt Anh (Công ty Việt Anh) sau hơn 20 năm
thành lập xây dựng và phát triển hiện nay Công ty Việt Anh đã có chỗ đứng trên thị trường
sản xuất giầy dép, được người tiêu dùng tin tưởng bởi thiết kế độc đáo, gia công tinh xảo, chất
lượng bền, đẹp.
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Năm 2020, Công ty TNHH thương mại và sản xuất giầy dép da Việt Anh được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
Công ty Việt Anh sản xuất giầy theo công nghệ Goodyear Welted. Đây là phương pháp đóng
giầy lâu đời bắt nguồn từ Charles Goodyear Jr - một kĩ sư người Mỹ, những đôi giày sản xuất
theo phương pháp Goodyear Welted rất công phu, đòi hỏi người thợ phải có tay nghề điêu
luyện. Tuy nhiên, chất lượng của nó là thượng hạng và bền bỉ với thời gian.
Đôi giầy Goodyear Welted sẽ có phần đế được làm bằng chất liệu da cao cấp được bọc bên
ngoài một lớp cao su, chất liệu làm phần đế trong là gỗ bần rất mềm nhẹ giúp thoáng khí và
êm chân hơn những đôi giầy bình thường, phần đế trong và đế ngoài được liên kết với nhau
bằng cách khâu chỉ và một miếng da riềm. Cách khâu này tạo ra một khoảng trống giữa
đế, được lấp đầy bằng vụn gỗ cây bần giúp đế giầy thoáng, tạo nên sự thoải mái, dễ chịu khi
mang giầy.

Ngoài ra, Công ty Việt Anh còn cung cấp một số sản phẩm từ da cao cấp khác như: Túi xách,
ví da, dây lưng da... Đi cùng với chất lượng sản phẩm tốt còn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi
cho khách hàng như: Bảo hành, đổi trả, sửa chữa miễn phí sau khi mua hàng.
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Hộ kinh doanh Trần Huy Hoa

Địa chỉ: Thôn 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trần Huy Hoa
Điện thoại: 0912419887

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■
■

Thú bông Khỉ cười (MSP: 01-272-14-2020)
Gối bông mặt mèo (MSP: 01-272-15-2020)
Gối bông chữ U (MSP: 01-272-11-2020)
Gấu bông mồm thêu (MSP: 01-272-13-2020)
Thú bông gà đôi bé (MSP: 01-272-12-2020)

Nghề làm thú nhồi bông ở xã
Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ,
thành phố Hà Nội đang ngày
càng phát triển và mang lại lợi
ích kinh tế cao, cải thiện đời
sống của các hộ gia đình. Một
trong những cơ sở sản xuất thú
nhồi bông lớn nhất của xã Tam
Hiệp là Hộ kinh doanh Trần
Huy Hoa có nhà xưởng rộng với
quy mô gần 3.000m2.

Với 25 năm làm nghề, anh Trần Huy Hoa đã trải qua những thăng trầm cùng những con thú
nhồi bông. Hiện nay, đời sống ngày càng được cải thiện nên nghề làm thú nhồi bông của Hộ
kinh doanh Trần Huy Hoa ngày càng phát triển. Sản phẩm của cơ sở sản xuất đa dạng với
nhiều mẫu mã hình thù phong phú như: Chó, mèo, chuột, chim, khỉ...
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Năm 2020, Hộ kinh doanh Trần Huy Hoa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân
hạng và quyết định công nhận 05 sản phẩm OCOP 4 sao.
Để sản xuất sản phẩm thú nhồi bông đảm bảo chất lượng, ngoài yếu tố thời gian thì chất liệu,
mẫu mã và tay nghề của người thợ rất quan trọng. Các chất liệu như: vải, bông, chỉ… được
cơ sở lựa chọn tại những đơn vị uy tín; thợ thủ công có kinh nghiệm lâu năm, khéo léo và cần
mẫn. Bởi vậy, những con thú ngộ nghĩnh mang thương hiệu Hoa Thái được người tiêu dùng và
các bé yêu thích, đón nhận.

Nỗ lực không ngừng nghiên cứu để đẩy mạnh phát
triển sản xuất và kinh doanh thú nhồi bông, anh
Trần Huy Hoa đã khai thác sử dụng có hiệu quả
nguồn vốn, sức nông nhàn tại địa phương và các xã
lân cận. Đồng thời, anh Trần Huy Hoa cũng mạnh
dạn ứng dụng công nghệ mới để tạo ra nhiều sản
phẩm mẫu mã đa dạng, phong phú đẹp, đảm bảo
chất lượng. Điều đáng quý hơn hết là anh Trần
Huy Hoa sẵn sàng chia sẻ cho bà con trong xã
những kinh nghiệm trong nghề sản xuất thú nhồi
bông để cùng phát triển kinh tế, góp phần nâng
cao đời sống của địa phương.
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Công ty TNHH may mặc Hùng Luyến

Địa chỉ: Làng dịch vụ II, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đào Ngọc Hùng
Điện thoại: 0868952302

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Veston Trẻ (MSP: 01-280-58-2020)
Quần âu (MSP: 01-280-57-2020)
Măng tô Nam (MSP: 01-280-56-2020)
Comple Nam trung tuổi (MSP: 01-280-59-2020)

Công ty TNHH may
mặc Hùng Luyến (Công
ty Hùng Luyến) ra đời
từ năm 1990, khởi đầu
từ một cửa hàng nhỏ
tại Hà Nội. Bằng niềm
đam mê với nghề may
Công ty Hùng Luyến
đã tiên phong trong
ngành thời trang, thay
đổi tư duy khách hàng,
trở thành thương hiệu
Việt Nam lớn trong thị
phần sản phẩm may
sẵn, là thương hiệu uy
tín về comple veston
cho nam giới.
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Năm 2020, Công ty Hùng Luyến được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và
quyết định công nhận 4 sản phẩm OCOP 4 sao.
Một lợi thế nữa của Công ty Hùng Luyến đó
là trong 1 thập kỷ trở lại đây các sản phẩm
của làng nghề đã được quảng bá thông qua
các Hội chợ, phiên chợ, tuần hàng tại các
tỉnh, thành phố trong cả nước và được người
tiêu dùng đón nhận do sản phẩm đa dạng có
tính thời trang, chất lượng sản phẩm tốt, mẫu
mã bền đẹp nên đã đẩy lùi được sản phẩm từ
Trung Quốc tràn sang.
Để làm nên thương hiệu cũng như giữ được
thương hiệu Comple Veston Hùng Luyến
có những đặc điểm riêng để tồn tại và phát
triển, đó là vải có tới 4 lớp gồm: Vải, mùng,
lót, bông làm cho sản phẩm dày hơn, bền hơn
không bị nhăn và phai màu khác hẳn với các
sản phẩm khác hiện nay trên thị trường.
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Công ty Cổ phần dệt và may Hồng Hải

Địa chỉ: Thôn Phú Đôi, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lã Hoàng Hải
Điện thoại: 0936559966

■
■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Màn tuyn Hồng Hải (MSP: 01-280-20-2020)
Màn khung xếp Chapako (MSP: 01-280-23-2020)
Màn hoa Chaio (MSP: 01-280-21-2020)
Màn chụp tự bung Elysian (MSP: 01-280-22-2020)

Công ty Cổ phần dệt và may Hồng Hải (Công ty Hồng Hải) tại thôn Phú Đôi, xã Đại Thắng, huyện
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thành lập năm 2010, chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm
màn, chăn ga gối các loại. Thấu hiểu mong muốn của người tiêu dùng tìm kiếm những sản
phẩm được sản xuất trực tiếp trong nước đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao, Công ty Hồng
Hải đã sản xuất ra các loại màn đa dạng về mẫu mã và chủng loại đáp ứng nhu cầu và thị hiếu
của người tiêu dùng Việt.
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Năm 2020, Công ty Cổ phần dệt và may Hồng Hải có 04 sản phẩm được Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP4 sao.

Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, Công ty Hồng
Hải đã không ngừng cải tiến, nỗ lực trong sản xuất các sản
phẩm: Màn tuyn, màn khung xếp Chapako, màn hoa Chaio,
màn chụp tự bung Elysian mang thương hiệu Hồng Hải.
Bên cạnh đó các sản phẩm dệt và may của Công ty Hồng
Hải đã được chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng
QUACERT ISO 9001-2015; Chứng nhận tiêu chuẩn cơ
sở do Tổng cục Đo lường Chất lượng Việt Nam cấp.

Công ty Hồng Hải có diện tích nhà xưởng trên 3.000m2 để tạo công ăn việc làm cho 300 lao
động địa phương, đến nay Công ty Hồng Hải đã xây dựng được hệ thống hơn 300 nhà phân
phối tại 63 tỉnh, thành trong cả nước. Thương hiệu “Màn Hồng Hải” đã được khách hàng tin
dùng về mẫu mã, chất lượng, bền đẹp.
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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: 0904551089

■
■

SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■

Bộ khăn bông Sợi Nở BOHA (MSP: 01-282-03-2020)
Bộ khăn bông Cotton BOHA (MSP: 01-282-01-2020)
Bộ khăn bông Sợi Tre BOHA (MSP: 01-282-02-2020)

Công ty TNHH dệt may Thành Long (Công ty Thành Long) tại thôn Thượng, xã
Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội với làng nghề truyền thống dệt may có
từ lâu đời. Công ty Thành Long đã có nhiều năm kinh nghiệm sản xuất khăn bông,
từ sản xuất thủ công đến dây truyền 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 để tạo ra các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại, bền
đẹp chất lượng.
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Sản phẩm của Công ty Thành Long được đảm bảo chất lượng theo 4 tiêu chí như sau:
* Chất liệu 100% cotton đã qua xử lý kháng khuẩn.
* Công nghệ Nhật Bản - Nguyên liệu sợi cotton tự nhiên an toàn tuyệt đối với mọi lứa tuổi.
* Không bị xù, không bay màu, siêu mềm mịn.
* Siêu thấm hút - Có thể thấm hút gấp 10 lần trọng lượng khăn.
Các sản phẩm của Công ty Thành Long được Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ)
cấp bằng bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu. Năm 2020, sản phẩm bộ khăn bông của Công ty
Thành Long được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công
nhận 03 sản phẩm OCOP 4 sao.

Sản phẩm khăn bông BOHA của Công ty 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.
Công ty Thành Long sản xuất và cung cấp ra thị trường các sản phẩm khăn bông cao cấp
như: khăn bông sợi nở BOHA, khăn bông cotton BOHA, khăn bông sợ tre BOHA, khăn khách
sạn... đa dạng về mẫu mã, đẹp, phong phú giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu của người tiêu
dùng trong nước và quốc tế.
SẢN PHẨM OCOP Thành
THÀNHphố
PHỐHÀ
HÀNỘI
NỘINĂM
NĂM2020
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NGỌ VĂN NGÔN
(Phó Chánh Văn phòng Chuyên trách,
Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội)

Các ủy viên
NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN
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