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Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) là hiệp 

định thương mại toàn diện và mở cửa thị trường đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) 

với một quốc gia đang phát triển tại châu Á như Việt Nam. Hiệp định được ký kết vào 

ngày 30/6/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2020. Tuy nhiên, trước khi đi đến buổi lễ 

ký kết chính thức, chúng ta phải trải qua một hành trình dài, bắt đầu từ năm 2010 để 

đàm phán và chinh phục. Hiệp định gồm 17 Chương, 2 Nghị định thư và một số biên 

bản ghi nhớ kèm theo.  

Hiệp định là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt 

Nam và 28 nước châu Âu, hứa hẹn sẽ mang đến những cơ hội to lớn cho thị trường 

xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản mà Việt Nam có 

những lợi thế cạnh tranh, đồng thời thu hút nhiều nhà đầu tư đến từ EU thâm nhập vào 

thị trường nước nhà. Theo Hiệp định có tới 94% của 540 dòng thuế trái cây, rau quả từ 

Việt Nam vào thị trường EU đã về không ngay khi hiệp định có hiệu lực. Đây là cơ hội 

rất lớn cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu vào EU - một thị trường tiềm năng với 

gần 500 triệu dân và đóng góp trên 20% GDP thế giới. 

Huyện Thanh Hà nằm ở phía Đông Nam tỉnh Hải Dương. Phía Đông và phía Bắc 

giáp huyện Kim Thành, phía đông nam giáp huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, phía 

Tây và Tây Nam giáp huyện Tứ Kỳ, phía Tây Bắc giáp thành phố Hải Dương, phía 

Nam giáp huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng. Huyện có diện tích tự nhiên là 

140,70 km², dân số 142.864 người. Tính chất đất đai cũng như địa hình của huyện 

mang đặc tính địa hình của đất phù sa sông Thái Bình. Khí hậu nhiệt đới gió mùa, hội 

tụ đầy đủ điều kiện để phát triển một nền nông nghiệp toàn diện với lợi thế, thế mạnh 

phát triển cây ăn quả với các loại cây chủ lực như cây vải, cây ổi, cây bưởi, đặc biệt là 

cây vải, huyện hiện có trên 3.500 ha vải; năm 2022 sản lượng đạt 44 nghìn tấn, giá trị 

đạt khoảng 1.360 tỷ. Sản lượng vải xuất khẩu sang các thị trường: Nhật, Singapo, 

Australia, Mỹ, EU đạt hơn 2 nghìn tấn. 
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Để có được sản lượng, giá trị lớn như ngày nay, quả vải của Thanh Hà đã có 

những thời gian thăng trầm. Từ xa xưa vải thiều Thanh Hà đã làm sản phẩm tiến vua. 

Những năm thập niên 90 của thế kỷ trước, vải thiều vẫn còn là cây ăn quả chủ lực, 

mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Tuy nhiên, đầu những năm 2000 

cùng với sự phát triển của nhiều loại cây ăn quả khác, nhất là việc phát triển diện tích 

trồng vải tại tỉnh Bắc Giang làm cho vải thiều Thanh Hà đã bị mất giá trị về thương 

hiệu cũng như về kinh tế. Người nông dân không còn mặn mà với cây vải. Nhiều diện 

tích vải bị chặt hạ thay thế bằng các cây trồng khác như ổi, bưởi, quất, chuối. 

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương, của 

tỉnh Hải Dương, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân 

huyện Thanh Hà, thương hiệu vải thiều Thanh Hà đã dần lấy lại vị thế. Qua các hội 

nghị xúc tiến thương mại, các hội chợ, qua công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm và 

đặc biệt qua sự thay đổi trong chính tư duy sản xuất của người nông dân. 

Vải thiều Thanh Hà lấy lại vị thế đúng vào thời điểm EVFTA được ký kết và có 

hiệu lực. Đây là cơ hội lớn cho quả vải thiều Thanh Hà cũng như các mặt hàng nông 

sản của Việt Nam xâm nhập vào thị trường EU. Thời cơ là vậy nhưng thách thức cũng 

không nhỏ dù thuế giảm xuống nhưng các yêu cầu về chất lượng của EU rất cao. Do 

đó, để xuất khẩu trái cây thành công và bền vững vào các thị trường nói chung và thị 

trường EU nói riêng đòi hỏi sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, tuân thủ các yêu cầu 

vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc xuất xứ. 

Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của huyện, tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

XXV, huyện Thanh Hà đã xác định một trong ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-

2025 là: Phát triển vùng cây ăn quả sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, tiêu 

chuẩn xuất khẩu gắn với du lịch sinh thái, xuất khẩu, công nghiệp chế biến sau thu hoạch 

để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Giai đoạn vừa qua, mặc dù ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid - 19 nhưng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Thanh Hà 

được tiêu thụ thuận lợi, tạo giá trị kinh tế cao, đặc biệt vụ vải Thiều năm 2022 thành công 

nhất trong 10 năm trở lại đây cả về số lượng, chất lượng, giá trị kinh tế, thị trường tiêu 

thụ thuận lợi và theo đường chính ngạch. Kết quả là như vậy, nhưng chúng tôi cũng luôn 

trăn trở là làm sao duy trì bền vững, làm sao để người dân tuân thủ theo các quy trình sản 

xuất đảm bảo chất lượng để đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao các thị trường khó tính. 

Từ thực tế, xin được rút ra một số kinh nghiệm như sau: 
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Một là: Vai trò của nhà nước trong việc quy hoạch, định hướng và quản lý sản xuất 

đặc biệt quan trọng. Để có sản phẩm tốt, thì yêu cầu đặt ra phải có các vùng sản xuất tập 

trung, áp dụng cùng một quy trình chăm sóc, thu hoạch. Chất lượng quả vải sẽ không thể 

đảm bảo nếu mỗi nhà, mỗi vườn canh tác một kiểu. Hiện nay, trên địa bàn huyện Thanh 

Hà có 85 vùng chuyên canh sản xuất vải với diện tích 969 ha. Để có được những vùng 

sản tập trung, chuyên canh hàng hoá để xuất khẩu UBND huyện Thanh Hà đã chỉ đạo 

làm tốt công tác quy hoạch, khoanh vùng phát triển tập trung, chuyên canh, tạo ra sản 

phẩm an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và tiêu chuẩn xuất khẩu. Hiện nay 

chúng tôi có 51 vùng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; từ 51 vùng 

được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP chúng tôi đã đăng ký và được cấp 

128 mã số vùng trồng để xuất khẩu vải. 

Để thuận tiện, thống nhất việc chăm sóc vải xuất khẩu, huyện Thanh Hà đã phối 

hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quy trình sản xuất vải an 

toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Từ tỉa cành sau thu hoạch, bón phân, xử lý lộc, phòng 

trừ sâu bệnh hại, thu hoạch…. Đây được coi là cẩm nang đối với những người trồng 

vải xuất khẩu. Họ thuộc lòng từng bước, từng quy trình áp dụng. Nhờ áp dụng đúng 

quy trình, kế hợp với thổ nhưỡng đất và khí hậu nên vải VietGAP Thanh Hà luôn được 

đánh giá rất cao về chất lượng. Đây là tiêu chuẩn đầu tiên để vải xuất khẩu. 

Hai là: Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt 

là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với các mặt 

hàng nông sản xuất khẩu nói chung và quả vải Thanh Hà nói riêng; yêu cầu này khó 

nhất trong việc sản xuất vải tiêu chuẩn xuất khẩu. Vì tập quán canh tác, sản xuất của 

người nông dân từ xa xưa tới nay không theo một quy trình khoa học nào cả, hoàn toàn 

dựa trên kinh nghiệm. Đặc biệt là người nông dân thường không nhìn thấy lợi ích lâu 

dài mà chỉ nhìn thấy cái được trước mắt, nên rất khó để thay đổi tư duy, thay đổi cách 

làm của người trồng vải. Tuy nhiên, cách làm của Thanh Hà là thành lập các tổ sản 

xuất (đến nay huyện đã thành lập được 51 tổ) trong đó có tổ trưởng tổ phó; đây là cánh 

tay nối dài của các cơ quan chuyên môn trong việc hướng dẫn, giám sát quy trình sản 

xuất của các tổ viên. Chỉ được sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật được quy định; 

trước khi thu hoạch vải từ 10 đến 15 ngày phải chấm dứt phun, xịt thuốc bảo vệ thực 

vật và chất kích thích sinh trưởng. Thời gian đầu triển khai, cũng gặp nhiều khó khăn 

do sự không hợp tác của người dân, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, người dân tham 
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gia vào các tổ sản xuất đã nhận thấy được lợi ích từ việc tham gia tổ sản xuất nên đã tự 

giác chấp hành và tuân thủ quy trình sản xuất theo quy định. 

Ba là: Nội dung quan trọng trong việc đảm bảo vải thiều Thanh Hà đủ điều kiện 

để xuất khẩu đó là gắn QR-Code. Điều này thể hiện nguồn gốc, xuất xứ của quả vải. 

Nếu quả vải được trồng, được chăm sóc, được thu hoạch theo đúng quy trình Vietgap, 

Globgap nhưng không được gắn QR-Code để chứng minh đây đúng là sản phẩm đó thì 

quả vải coi như không đạt yêu cầu để xuất khẩu sang EU. Vì vậy nội dung thứ 3 rất 

quan trọng đòi hỏi phải có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước 

trong việc gắn tem và đặc biệt là trong việc quản lý tem vì sẽ có hiện tượng tem tuy 

xuất nguồn gốc được gắn cho những quả vải không được sản xuất theo quy trình. Hiện 

tại, tất cả các mã vùng trồng vải xuất khẩu của Thanh Hà đã được cấp QR-Code để 

truy xuất nguồn gốc. 

Bốn là: Vai trò tiêu thụ của các doanh nghiệp. Quả vải làm ra đúng theo quy 

trình sản xuất, được gắn QR-Code để truy xuất nguồn gốc nhưng ai sẽ là người mang 

nó đến tay người dùng. Đó là vai trò của các doanh nghiệp. Trong thời gian qua, huyện 

cũng đã rất tích cực mời gọi và tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp có uy tín, kinh 

nghiệm trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu hàng nông sản. Hiện nay, trên địa bàn 

huyện có công ty Ameii Việt Nam và Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Rồng Đỏ đang tích cực hoạt động và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người nông 

dân. Đặc biệt các doanh nghiệp này đã trực tiếp thành lập các HTX sản xuất vải mà 

thành viên của HTX chính là những người dân có vải, doanh nghiệp hỗ trợ cung cấp 

thuốc bảo vệ thực vật, giám sát quy trình chăm sóc và trực tiếp thu mua, sơ chế để tiêu 

thụ vào các thị trường. 

 

Năm là, mặc dù là huyện có nguồn thu đạt thấp nhưng hàng năm huyện đều có cơ 

chế hỗ trợ bà con phục vụ sản xuất như hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật, thuê chuyên gia 

giám sát, lấy mẫu kiểm định để đề nghị cấp chứng nhận các vùng đạt tiêu chuẩn; quản 

lý tem, bao bì nhãn mác để giữ thương hiệu, mời gọi các doanh nghiệp đến địa phương 

để phối hợp tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. 

Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương được ví như “Miền Tây thu nhỏ”, được bao 

bọc bởi các con sông, phù sa bồi đắp tạo thành các vùng sản xuất cây trái tập trung 

theo vùng: Vùng sản xuất vải, vùng ổi, vùng bưởi, chuối, chanh, quất..., sông nước 
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cảnh đẹp hữu tình, nhiều di tích lịch sử được công nhận cấp Quốc gia, cấp tỉnh; có 

nhiều đặc sản như rươi, cáy, cà ra…, tạo nên một vùng quê bình yên đang phát triển. 

Để người dân ổn định sản xuất và tận dụng được cơ hội đặt ra từ Hiệp định 

EVFTA rất cần có sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa 

phương, của các nhà khoa học và các doanh nghiệp. 

Thay mặt cán bộ và nhân dân huyện Thanh Hà cảm ơn sự quan tâm của quý vị 

đại biểu, kính mời quý khác về thăm quê hương Thanh Hà để có những trải nghiệm 

thú vị. 

Xin được kính chúc các đại biểu có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Trân trọng cám ơn. 




