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Vai trò và chức năng của cán bộ khuyến nông 

GIỚI THIỆU 

Bối cảnh 

Hệ thống khuyến nông ở Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi từ một hệ thống 
mang định hướng sản xuất sang hệ thống dịch vụ theo định hướng thị trường nhằm hỗ 
trợ nông dân thích ứng với thị trường thay đổi nhanh chóng.  

Để thích nghi với quá trình trên, tháng 4 năm 2005, Nghị định 56 ra đời quy định lại 
vai trò và chức năng của hệ thống khuyến nông (bao gồm cả khuyến lâm và khuyến 
ngư). Trong khi khuyến nông vẫn đóng vai trò quan trọng đối với chuyển giao khoa 
học, công nghệ và phân phối thông tin sản xuất, lần đầu tiên, vai trò kết nối nông dân 
với thị trường được nhấn mạnh. 

Nói cách khác, nhiệm vụ của người cán bộ khuyến nông không chỉ là thúc đẩy sản 
xuất và gia tăng năng suất mà còn là hỗ trợ các nông hộ và các doanh nghiệp nông 
lâm tạo thu nhập cao hơn từ trang trại hoặc hoạt động kinh doanh của họ. Hỗ trợ nông 
dân và các doanh nghiệp nông lâm nghiệp nắm bắt thị trường và phát triển các mối 
liên kết thị trường hiệu quả luôn phải đi cùng với việc thúc đẩy các kỹ thuật và 
phương thức sản xuất phù hợp. 

Trong khi nghị định 56 là một bước quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống 
khuyến nông hiệu quả, mọi người đều nhận ra rằng đây là một nhiệm vụ lâu dài và 
khó khăn. Hiện nay, hệ thống khuyến nông của Việt Nam còn thiếu về số lượng và 
chất lượng. Lương của các cán bộ khuyến nông còn thấp. Họ phải phụ trách quản lý 
một lượng phường xã đáng kể trong khi nguồn ngân sách hoạt động thì hạn hẹp. 
Trong khi đó, nhiều cán bộ còn thiếu kỹ năng và kinh nghiệm để cung cấp các dịch 
vụ khuyến nông lâm có định hướng thị trường một cách hiệu quả.  

Việc thực hiện nghị định 56 đòi hỏi một lực lượng cán bộ khuyến nông có năng lực 
cao và sự lãnh đạo hiệu quả của các tổ chức và đơn vị liên quan đến khuyến nông tại 
cấp trung ương, tỉnh, huyện và cấp xã. Lãnh đạo của các tổ chức này đóng vai trò vô 
cùng quan trọng trong việc phân bổ nguồn lực tài chính, phát triển năng lực cán bộ và 
đưa hoạt động tiếp thị vào trong các dịch vụ khuyến nông lâm. 

Mục đích của tài liệu hướng dẫn 

Tài liệu hướng dẫn này được xây dựng trong bối cảnh hệ thống khuyến nông Việt 
Nam đang trong quá trình chuyển đổi và xuất phát từ quan điểm “kiến thức nghèo nàn 
về thị trường và kỹ năng tư vấn marketing hạn chế là cản trở chính của quá trình phát 
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triển hệ thống khuyến nông hiệu quả”. Ý kiến từ các bên liên quan khác nhau cho 
thấy nhu cầu về tài liệu tham khảo và tập huấn trong lĩnh vực này ở Việt Nam là rất 
lớn. 

Mặc dù, một số cán bộ khuyến nông được tập huấn tốt có thể tạo nên những khác biệt 
ở địa phương, nhưng những cán bộ này chỉ có thể cung cấp các dịch vụ tốt hơn tới 
nhiều đối tượng hơn khi nguồn tài chính dành cho khuyến nông tăng lên. Vì vậy, tài 
liệu hướng dẫn sẽ có tác động hơn nếu có thêm nguồn lực phân bổ cho dịch vụ 
khuyến nông.   

Khả năng cung ứng dịch vụ hiệu quả của cán bộ khuyến nông cũng sẽ tăng lên nếu 
toàn bộ hệ thống khuyến nông cùng hướng tới mục tiêu cải thiện liên kết giữa các 
nông hộ với các thị trường có lợi hơn. Mặc dù tài liệu này không đề cập nhiều tới các 
vấn đề thể chế, nhưng vẫn cần lưu ý tới nhu cầu chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giữa 
các cán bộ khuyến nông trong hệ thống từ cấp tỉnh xuống cấp huyện và xã. 

Hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp làm rõ vai trò tiềm năng của cán bộ khuyến nông 
trong hệ thống khuyến nông mang định hướng thị trường. Trong bối cảnh mà nguồn 
nhân lực hạn chế, nguồn tài chính có hạn và sự phát triển thể chế còn yếu, chúng ta có 
thể mong đợi gì từ cán bộ khuyến nông lâm? Họ có thể thực sự làm gì? Làm như thế 
nào? 

Đối tượng sử dụng 

Cuốn tài liệu này trước hết là để phục vụ những cán bộ làm việc trực tiếp với các 
nông hộ và các tổ chức nông dân để giúp họ cải thiện thu nhập, bao gồm cả các nhà 
quản lý và cán bộ thực địa từ các tổ chức khuyến nông, các cơ quan về nông nghiệp 
và phát triển nông thôn, các tổ chức quần chúng, các dự án phát triển và các tổ chức 
phi chính phủ. Để đơn giản hóa, các đối tượng trên đều được gọi là cán bộ khuyến 
nông trong tài liệu này. 

Cán bộ xã và trưởng thôn thường có mối liên hệ trực tiếp với nông dân và cung cấp 
một số dịch vụ khuyến nông. Hợp tác xã và các nhóm nông dân cũng cung cấp một số 
dịch vụ khuyến nông cho các thành viên. Hy vọng rằng, tài liệu này cũng cung cấp 
cho các đối tượng trên cách thức tiếp cận và các ý tưởng cụ thể khi làm việc với nông 
dân và liên kết họ với thị trường.    

Tài liệu hướng dẫn này cũng có ích đối với các tư vấn và giảng viên và các đơn vị đào 
tạo cung cấp dịch vụ đào tạo về lĩnh vực khuyến nông, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và phát triển kinh tế. Các cá nhân 
và tổ chức nên ứng dụng tài liệu này cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của sinh viên, 
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học viên và các đối tượng khách hàng khác. 

Cán bộ ở những quốc gia đang phát triển khác cũng có thể sử dụng tài liệu này mặc 
dù nó được phát triển trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam. Cách thức tiếp cận, 
phương pháp, và công cụ được sử dụng trong tài liệu này có thể áp dụng trong nhiều 
bối cảnh kinh tế xã hội khác nhau.  

Nội dung và Bố cục 

Tài liệu này có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo cho các khóa tập huấn và 
cũng có thể được sử dụng như sách hướng dẫn. Vì vậy, nó bao gồm cả phần lý thuyết 
và phần hướng dẫn thực tế: 

 Giải thích các khái niệm cơ bản bằng những thuật ngữ đơn giản và nhiều ví dụ 
minh họa 

 Trình bày tóm tắt các thông tin và phân tích liên quan 

 Giới thiệu và mô tả các công cụ và phương pháp  phù hợp 

 Đưa ra hướng dẫn cụ thể cho một số lĩnh vực 

 Giới thiệu một số tài liệu tham khảo quan trọng (Tuy nhiên vẫn chưa có tài 
liệu bằng tiếng Việt) 

 Trong khi tài liệu thường đề cập đến vụ mùa, thì các cuộc thảo luận lại hướng 
đến chăn nuôi, lâm nghiệp, và thuỷ sản  

Tài liệu hướng dẫn này gồm hai môđun. Mô đun 1 cung cấp các kiến thức cơ bản về 
thị trường và marketing, mối liên hệ giữa khuyến nông với thị trường và marketing 
trong nông nghiệp, và đưa ra các hướng dẫn để thu thập, xử lý, phân tích và phổ biến 
thông tin thị trường. Môđun 2 bao gồm các hướng dẫn để kết nối người dân với thị 
trường. 

Tuy cung cấp những hướng dẫn trong lĩnh vực thông tin thị trường, môđun 1 được 
thiết kế không nhằm mục đích hỗ trợ xây dựng các hệ thống thông tin thị trường 
chính thức (MIS). Việc xây dựng các hệ thống này sẽ rất phức tạp và tốn kém mặc dù 
chúng có thể đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ các hoạt động sản xuất của nông 
dân. Tổ chức Nông lương thế giới và các tổ chức khác cũng đã xuất bản một số 
hướng dẫn và báo cáo về hệ thống thông tin thị trường, làm thế nào để thiết lập và 
quản lý hệ thống thông tin thị trường hiệu quả. Người đọc có thể tham khảo các tài 
liệu này trên mạng. 
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Vai trò và chức năng của cán bộ khuyến nông 

CHƯƠNG 1: VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁN BỘ KHUYẾN 
NÔNG 

_______________________________ 
 

 
 

TÓM TẮT CHƯƠNG 
 

Vai trò và chức năng 

 Tăng cường cơ hội tiếp cận thông tin thị trường cho nông dân 
 Nâng cao khả năng nắm bắt thông tin thị trường của nông dân; và 
 Giúp nông dân sử dụng thông tin thị trường (để giải quyết vấn đề và 

tận dụng cơ hội).   

Chức năng và nhiệm vụ 

 Thu thập vào trao đổi thông tin thị trường 
 Liên kết nông dân với các nguồn thông tin thị trường 
 Cùng với nông dân phân tích và diễn giải các thông tin thị trường 
 Tư vấn (về sản xuất, sau thu hoạch, chế biến và marketing) 
 Chuyển giao kiến thức và kỹ năng (thông qua tập huấn, mô hình trình 

diễn, tham quan chéo và tham quan học tập). 
 Khuyến khích thành lập nhóm và hoạt động theo nhóm. 
 Đẩy mạnh liên kết kinh doanh giữa nông dân và người cung cấp vật 

tư, người mua, nguồn tín dụng và các nhà cung cấp dịch vụ khác 
 

Kỹ năng, kiến thức và thái độ 

Để cung cấp dịch vụ khuyến nông theo định hướng thị trường, cán bộ khuyến 
nông cần bao quát các vấn đề kinh tế xã hội, thị trường và liên hệ với sản 
xuất. Điều này đòi hỏi phải thay đổi thái độ và có được kỹ năng và kiến thức 
mới. 
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1.1 Vai trò của cán bộ khuyến nông 

Nói một cách đơn giản, chức năng của cán bộ khuyến nông là hỗ trợ nông dân tạo thu 
nhập từ trang trại của họ. Để phát triển hoạt động canh tác thành một hoạt động kinh 
doanh thành công, nông dân phải sản xuất những gì thị trường cần với chi phí tương 
đối thấp. Cán bộ khuyến nông có thể hỗ trợ tiến trình này, tuy nhiên, họ phải thực sự 
am hiểu về thị trường để có thể gắn thị trường với sản xuất. 

Ba vai trò của cán bộ khuyến nông có mối liên hệ chặt chẽ và bổ sung cho nhau: 

i) tăng cường cơ hội tiếp cận thông tin thị trường cho nông dân 

ii) nâng cao khả năng nắm bắt thông tin thị trường của nông dân; và 

iii) hỗ trợ nông dân sử dụng thông tin thị trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

i. Tăng cườ
Thông tin thị trườ
sau thu hoạch, ch
thể thu thập, phổ 
dân với các nguồn

ii. Nâng ca
Tiếp cận thông tin
dân thường lúng t
hoạt động kinh do
cùng với nông dâ
các quyết định về 

iii. 
Thông tin thị trườ
của mình. Liệu nô
giống cây trồng m
sau thu hoạch hay
canh tác trái vụ ha
khi cung cấp cho 
cho người mua kh
nông dân vượt qua

 

Vai trò của cán bộ khuyến nông là gì? 
 

ng cơ hội tiếp cận thông tin thị trường cho nông dân 
ng phải là cơ sở cho bất cứ một quyết định nào về sản xuất, 
ế biến và marketing. Khi cần thiết, cán bộ khuyến nông có 
biến các thông tin thị trường liên quan hoặc kết nối người 
 thông tin phù hợp. 

o khả năng nắm bắt thông tin thị trường của nông dân 
 thị trường là rất quan trọng nhưng chưa phải là tất cả. Nông 
úng trong việc diễn giải thông tin thị trường và áp dụng vào 
anh trong trang trại của mình. Cán bộ khuyến nông có thể 
n phân tích và diễn giải các thông tin thị trường để đưa ra 
sản xuất và marketing. 

Hỗ trợ nông  dân sử dụng thông tin thị trường 
ng chỉ có tác dụng khi được nông dân áp dụng vào công việc 
ng dân có đủ nguồn lực để đa dạng hoá hoặc canh tác một 
ới không? Liệu họ có đủ kiến thức về kỹ thuật sản xuất và 
 không? Họ có thể có nguồn giống tốt và có đủ nước để 
y không? Liệu họ có thể gánh được những chi phí và rủi ro 
một thị trường mới không? Liệu họ có khả năng bán hàng 
ác trả giá cao hơn không?  Cán bộ khuyến nông có thể giúp 
 các cản trở này. 
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Trước hết, mođun này đề cập tới hai lĩnh vực đầu tiên đó là – Tăng cường cơ hội và 
nâng cao khả năng tiếp cận thông tin thị trường.   

1.2 Chức năng và nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông 

Để tăng cường cơ hội tiếp cận thông tin thị trường, cán bộ khuyến nông phải thu thập 
và phổ biến các thông tin thị trường hoặc kết nối nông dân với các nguồn thông tin 
phù hợp.   

Thông tin thị trường cần được diễn giải. Đôi khi, cán bộ khuyến nông phải xử lý, 
phân tích các thông tin thị trường trước khi phổ biến chúng cho nông dân. Cũng có 
lúc, cán bộ khuyến nông cần xử lý và phân tích thông tin cùng với nông dân. Thông 
thường, cán bộ khuyến nông lâm có thể xử lý và phân tích một phần thông tin và 
cùng với người dân thực hiện phần còn lại. 

Khi nông dân đã có hiểu biết về tình hình thị trường, họ có thể xây dựng các chiến 
lược sản xuất và marketing phù hợp. Khi đó, vai trò của cán bộ khuyến nông là: 

 Tư vấn về sản xuất, sau thu hoạch, chế biến và marketing 

 Chuẩn bị các kế hoạch kinh doanh 

 Chuyển giao kiến thức và kỹ năng thông qua tập huấn, mô hình trình diễn, 
tham quan học tập. 

 Khuyến khích thành lập nhóm và hoạt động theo nhóm  

 Đẩy mạnh liên kết kinh doanh giữa nông dân và người cung cấp vật tư, người 
mua, nguồn tín dụng và các nhà cung cấp dịch vụ khác 

1.3 Kỹ năng, Kiến thức và Thái độ 

Hệ thống khuyến nông theo định hướng thị trường đòi hỏi người cán bộ khuyến nông 
phải có kiến thức và kỹ năng mới và thay đổi thái độ. Các kỹ năng giao tiếp và kiến 
thức về kỹ thuật sản xuất vẫn là những kiến thức và kỹ năng cần thiết, nhưng cán bộ 
khuyến nông ngày nay còn cần phải bao quát các vấn đề kinh tế xã hội, thị trường và 
có khả năng liên hệ, áp dụng vào lĩnh vực sản xuất.  

Nói một cách cụ thể, để giúp nông dân trồng trọt và kinh doanh có lợi nhuận, cán bộ 
khuyến nông cần: 

 hiểu về kinh tế hộ gia đình 
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 đánh giá được hệ thống marketing cho các sản phẩm nông nghiệp hiện có và sẽ 
có tại địa phương 

 đánh giá được sức cạnh tranh của nông dân địa phương trên thị trường  

 tính toán được hiệu quả kinh tế của các chiến lược sản xuất và marketing khác 
nhau 

 hỗ trợ nông dân xây dựng các kế hoạch kinh doanh 

 đóng vai trò là người trung gian giữa nông dân và người cung cấp vật tư, người 
mua và các nhà cung cấp dịch vụ khác 

 Hỗ trợ phát triển các nhóm marketing 

Hầu hết cán bộ khuyến nông đều có kiến thức và kinh nghiệm hạn chế trong lĩnh vực 
này. Tuy nhiên, do thị trường luôn thay đổi, cán bộ khuyến nông cần phải thường 
xuyên đánh giá lại các hệ thống marketing và các chiến lược của nông dân. Điều này 
đòi hỏi người cán bộ khuyến nông phải có một thái độ tích cực và linh hoạt đối với 
công việc.  

Dưới đây là một số các kỹ năng, kiến thức cơ bản và thái độ mà cán bộ khuyến nông 
cần có để cung cấp các dịch vụ và tư vấn mang định hướng thị trường hiệu quả. 

 

Kỹ năng 

 Lập kế hoạch 

 Sử dụng vi tính 

 Thu thập thông tin 

 Phân tích thị trường 

 Phân tích cạnh tranh 

 Phân tích lợi nhuận 

 Lập kế hoạch và quản lý kinh doanh 

 Giao tiếp 

 Liên kết/mạng lưới 

 Đào tạo 

 Giám sát 
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Kiến thức 

 Kinh tế hộ gia đình và sinh kế 

 Các nguyên tắc kinh doanh 

 Thị trường và Marketing 

 Các kỹ thuật sản xuất (nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư  nghiệp) 

 Kỹ thuật và kỹ năng quản lý sau thu hoạch 

Thái độ 

 Linh hoạt 

 Năng động 

 Cởi mở 

 Sáng tạo 

 Coi nông dân và các doanh nghiệp nông lâm là khách hàng 
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CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

 
 

TÓM TẮT CHƯƠNG 
 

Giá 
Giá cả chủ yếu do cung và cầu quyết định 

Cầu và cung 
Vì vậy, cán bộ khuyến nông cần hiểu rõ về cung và cầu 

Thị trường 
Là nơi người mua và người bán trao đổi hàng hóa và dịch vụ. 

Là cầu của một sản phẩm hoặc dịch vụ. 

Phân đoạn thị trường 
Một nhóm người mua có nhu cầu và sở thích giống nhau 

Marketing 
Tất cả các hoạt động liên quan tới việc đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi 

tiêu dùng 

Quá trình xác định nhu cầu của khách hàng và thỏa mãn nhu cầu đó để mang 
lại   lợi nhuận 

Đại lý trung gian trên thị trường 
Thương nhân và nhà chế biến tham gia vào quá trình xử lý sản phẩm kể từ 

khi người sản xuất bán ra cho tới khi tới tay người tiêu dùng 

Chuỗi cung ứng 
Các kênh thị trường mà sản phẩm trải qua cho tới khi đến được người       

tiêu dùng cuối cùng 

Chi phí marketing 
Chi phí phát sinh sau khi sản phẩm được mang ra khỏi nông trại tới khi tới 

tay người tiêu dùng 
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2.1 Cầu và Cung 

Cán bộ khuyến nông cần biết rõ về cung và cầu. Khi tư vấn cho nông dân họ phải dựa 
vào diễn biến cung và cầu.  

Vậy  cầu là gì? Nói đơn giản, cầu là lượng sản phẩm hoặc dịch vụ mà người mua sẵn 
lòng và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau. Người mua không chỉ muốn mua 
một số lượng cụ thể mà còn phải có điều kiện hoặc nguồn lực để trả cho số lượng 
muốn mua đó.  
 

Là lượng của một sản  
mua sẵn lòng và có khả  

 

 

 

Cầu không tĩnh mà thay đổi thường x
gây ra sự thay đổi của cầu: 

 Giá : Nếu giá tăng, cầu sẽ có
hướng tăng. 

 Thu nhập :  Khi thu nhập thự
cầu sẽ tăng. Khi thu thập giảm

 Sở thích của người tiêu dù ng
dùng. Sở thích của người tiêu
nhập, trình độ học vấn, cách 
cáo. 

 Các sản phẩm cạnh tranh ho
các sản phẩm thay thế trở nên
sản phẩm thay thế đó khan hiế

 Chất lượng. Người tiêu dùng
phẩm nông nghiệp. Những cả
khi chất lượng giảm sẽ có hiệu

Chúng tôi đã giới thiệu qua khái niệ
mà người sản xuất và các trung gian
các mức giá khác nhau. Mặc dù cung
sản lượng không phải là một. Ví dụ, 

 

Cầu là gì? 
phẩm hoặc dịch vụ cụ thể mà người
 năng mua ở các mức giá khác nhau
uyên. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến 

 xu hướng giảm và nếu giá giảm, cầu sẽ có xu 

c của người tiêu dùng tăng, sức mua của họ và 
, điều ngược lại sẽ xảy ra. 

 : Cầu là biểu hiện cho sở thích của người tiêu 
 dùng có thể thay đổi cùng với thay đổi về thu 

tiếp cận với phong cách sống hiện đại và quảng 

ặc thay thế. Cầu của một sản phẩm sẽ giảm khi 
 sẵn có và/hoặc rẻ hơn. Cầu sẽ tăng lên khi các 
m và/hoặc đắt hơn 

 thường nhạy cảm với chất lượng của các sản 
i tiến về chất lượng có thể khiến cầu tăng trong 
 ứng ngược lại. 

m về cầu. Vậy còn cung thì sao? Cung là lượng 
 thị trường sẵn lòng và có khả năng cung ứng ở 
 ảnh hưởng nhiều bởi sản lượng nhưng cung và 
sản phẩm bị thối, hỏng sẽ không được đưa ra thị 
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trường. Một số mặt hàng nông sản khác được cất trữ sau khi thu hoạch và bán ra thị 
trường vào thời điểm rất lâu sau đó.     

 
Cung là gì? 

Là lượng người sản xuất và các trung gian thị trường sẵn 
lòng và có khả năng cung ứng ở các mức giá khác nhau 

 

 

 
Cung của mặt hàng nông sản có xu hướng dễ thay đổi hơn cầu của sản phẩm đó vì 
quá trình sản xuất bị các điều kiện tự nhiên chi phối. Dưới đây là một số yếu tố chính 
ảnh hưởng tới nguồn cung của các sản phẩm nông nghiệp: 

 Thời tiết. Điều kiện thời tiết thuận lợi cho thu hoạch tốt vì vậy ảnh hưởng tích 
cực đến cung trong khi hạn hán và lũ lụt có hiệu ứng ngược lại. Sâu bệnh cũng 
có tác động tiêu cực đối với năng suất và nguồn cung. 

 Chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất của một mặt hàng cụ thể tăng khiến nông 
dân chuyển sang các mặt hàng khác có lãi cao hơn. Chi phí sản xuất giảm sẽ 
có hiệu ứng ngược lại.  

 Giá.  Nông dân có xu hướng mở rộng nguồn cung khi giá tăng và giảm nguồn 
cung khi giá hạ. Đối với các sản phẩm có thể dự trữ được như ngũ cốc, họ có 
thể tăng nguồn cung ngay lập tức bằng cách giảm tiêu thụ trong gia đình và 
xuất hàng khỏi kho dự trữ. Đầu tư vào sản xuất là một phản ứng phổ biến khác 
nhưng cần thời gian. 

 Hạ tầng vận chuyển. Cải tiến hạ tầng vận chuyển có thể giúp thu hẹp khoảng 
cách giữa các khu vực cụ thể và cho phép sản xuất các sản phẩm nông nghiệp 
mới để bán ở thị trường thành thị. 

2.2 Giá 

Giá chủ yếu do cung và cầu quyết định. Giá có thể dao động đáng kể, thậm chí trong 
một ngày. Nếu có một lượng hàng lớn đột ngột cung ứng cho thị trường (trường hợp 
điển hình trong vụ thu hoạch), giá sẽ giảm. Khi thiếu cung trên thị trường (như khi 
mất mùa) giá sẽ tăng. Vào dịp lễ tết, nhu cầu thực phẩm tăng khiến giá của nhiều sản 
phẩm nông nghiệp cũng tăng. 

Biết diễn biến cung và cầu là rất cần thiết để nắm bắt sự dao động giá ngắn hạn, theo 
mùa vụ và xu thế giá dài hạn. Hiểu biết về cung và cầu thậm chí còn có thể cho phép 
nông dân dự đoán sự thay đổi giá trong tương lai. 
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Cán bộ khuyến nông có thể cùng với nông dân tăng nguồn cung của các sản phẩm: 

i. Có nhu cầu cao hoặc đang tăng lên 

ii. Có xu thế giá tăng 

iii. Đáp ứng các yêu cầu cụ thể của đối tượng khách hàng 

2.3 Thị trường là nơi trao đổi hàng hóa 

Như chúng ta đã biết, vai trò của cán bộ khuyến nông là giúp nông dân tiếp cận thị 
trường tốt hơn. Vậy, thị trường là gì? Một trong các định nghĩa về thị trường là “thị 
trường là nơi trao đổi hàng hóa và dịch vụ”. Theo định nghĩa này, chợ là thị trường. 

Là nơi người m  

 

 

 

Các loại chợ khác nhau có các c
phân loại thành: 

 Chợ đầu mối:  Là chợ ở n
phẩm nông nghiệp cho c
biến nông lâm sản. Chức
từ các nông trại phân tán
một lượng hàng lớn ở m
vực nhỏ nơi nông dân và
khu vực cố định, họp mộ
Các chợ đầu mối có thể 
ngày. 

 Chợ bán buôn. Chợ bán 
thành phố hoặc thị xã.  V
cung cấp từ các khu vực
khu vực thành thị hoặc 
người bán lẻ như chủ các
trên hè phố. Một số chợ 
người bán buôn từ các kh

 

Thị trường là gì? 
ua và người bán mua và bán hàng

hóa và dịch vụ.  
hức năng khác nhau. Thông thường, chợ thường được 

ông thôn nơi nông dân và người thu gom bán các sản 
ác thương nhân có quy mô lớn hơn hay các nhà chế 
 năng chính của chợ đầu mối là gom nguồn cung cấp 
, cho phép các thương nhân và nhà chế biến tiếp cận 
ột địa điểm. Đôi khi, chợ đầu mối chỉ là những khu 
 người mua tụ họp trong vài giờ vào mùa vụ, hoặc là 
t hoặc hai lần một tuần hoặc thậm chí họp hàng ngày. 
họp một hoặc hai lần trong tuần hay thậm chí là hàng 

buôn thường được xây dựng ở trong hoặc lân cận các 
ai trò chính của chợ bán buôn là tập trung các nguồn 
 sản xuất khác nhau để cung ứng thường xuyên cho 

xuất khẩu. Chợ bán buôn thường cung cấp hàng cho 
 cửa hàng bán lẻ, người bán rong và người bán hàng 
bán buôn cũng cung ứng hàng cho các nhà chế biến, 
u vực khác và công ty xuất khẩu. 
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 Chợ bán lẻ. Chợ bán lẻ phân bố ở khắp nơi– tại thôn bản, các thị trấn, thị xã và 
thành phố. Một số chợ bán lẻ họp hàng ngày trong khi một số khác họp vào 
một vài ngày cụ thể trong tuần. Chức năng chính là cung cấp hàng cho người 
tiêu dùng và người buôn bán nhỏ (chủ nhà hàng, khách sạn). Mặc dù, chợ bán 
lẻ là một nguồn cung ứng quan trọng, người tiêu dùng cũng thường mua hàng 
từ các cửa hàng, người bán rong trên đường phố. Ngoài ra, ở các trung tâm đô 
thị lớn, siêu thị ngày càng trở thành trung tâm bán lẻ quan trọng.  

2.4 Thị trường là nhu cầu 

Thị trường cũng có thể được định nghĩa là nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ. Nói 
cách khác, thị trường là một nhóm người có nhu cầu cụ thể và sẵn sàng trả tiền nhằm 
thoả mãn các nhu cầu đó.  

Thị trường là gì? 

Nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ 

 
 

 
Định nghĩa này rất phù hợp với công việc của cán bộ khuyến nông. Cán bộ khuyến 
nông đóng một vai trò quan trọng giúp nông dân hiểu và đáp ứng cầu  tức là thỏa mãn 
nhu cầu của các khách hàng hiện tại và tiềm năng.  

2.5 Phân đoạn thị trường 

Thị trường (nhu cầu) của một sản phẩm không đồng nhất. Con người có các nhu cầu 
và sở thích không giống nhau. Vì vậy, cần phân chia thị trường thành các nhóm khách 
hàng khác nhau, mỗi nhóm có các sở thích và nhu cầu tương tự nhau. Mỗi nhóm như 
vậy là một phân đoạn thị trường.   

Phân đoạn thị trường là gì? 
Là một nhóm người nhu cầu và sở thích tương tự 

nhau. 

 

 

 

Thị trường có thể được phân đoạn theo lứa tuổi, giới tính, tôn giáo, vị trí địa lý, thu 
nhập, v.v… Ví dụ, giới trẻ thường thích các đồ uống có ga trong khi người già thường 
thích cà phê hoặc trà. Người tiêu dùng tại các thành phố lớn bắt đầu có nhu cầu và sẵn 
sàng trả giá cao cho các sản phẩm rau sạch. Tuy nhiên, những người tiêu dùng như 
vậy lại không nhiều ở các thị trấn nhỏ. 
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Một trong các vai trò của cán bộ khuyến nông là giúp nông dân nắm bắt tốt hơn về thị 
trường, giúp họ lựa chọn và hướng tới các đoạn thị trường có lợi nhất. Quá trình này 
được gọi là phân đoạn thị trường. 

Bảng dưới đây trình bày một ví dụ về phân đoạn thị trường cá ở tỉnh Phú Thọ. Dựa 
vào thu nhập, thị trường được phân thành hai đoạn chính. Một đoạn bao gồm những 
hộ gia đình có thu nhập cao và đoạn còn lại là những hộ gia đình có thu nhập thấp. 
Những người có thu nhập cao thường mua cá to và sẵn sàng trả 15.000-20.000 
đồng/kg. Cá chép và cá trắm thường được họ ưa thích. Những người có thu nhập thấp 
thường mua cá nhỏ, xương dăm và trả 8000-12000 đồng/kg.  

Bảng 2.1 Thị trường cá ở tỉnh Phú Thọ 
 Tiêu dùng dùng có thu nhập 

cao 
Người tiêu dùng có thu nhập 

thấp 

Đặc điểm sản phẩm Cá to, tươi, ngon Cá nhỏ hơn, nhiều xương giăm 

Loại cá ưa thích   Cá chép, cá trắm Cá chép, cá trôi 

Giá 15,000 – 20,000 đồng/kg 8,000 – 12,000 đồng/kg 

Tiêu thụ 15 kg/người/năm 9 kg/người/năm 

Thời điểm tiêu thụ Quanh năm Tháng 7-8; Tháng 12-1 

 

2.6 Marketing 

Có nhiều định nghĩa về “marketing”. Theo như một trong cách định nghĩa đó thì 
“marketing là tất cả các hoạt động liên quan tới việc đưa sản phẩm từ nơi sản xuất tới 
nơi tiêu dùng”. Nói cách khác, marketing là những hoạt động liên kết người sản xuất 
và người tiêu dùng nhằm đảm bảo các sản phẩm được cung cấp tới người tiêu dùng: 

 tại địa điểm thuận lợi, 

 với hình thức phù hợp 

 đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng, và 

 vào thời gian phù hợp. 

Theo định nghĩa này, marketing nông nghiệp gồm các yếu tố hay hoạt động liên tục. 
Các hoạt động marketing nông nghiệp đặc trưng là tách vỏ, sấy khô, làm sạch, phân 
loại, chế biến, đóng gói, dán nhãn mác, lưu kho, vận chuyển, quảng cáo và bán hàng. 
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Các hoạt động này tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp.  Một số hoạt động có 
thể được thực hiện tại nông trại. Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động được thực hiện 
bởi các thương nhân và nhà chế biến ngoài phạm vi nông trại. 

Marketing là gì? 
Là tất cả các hoạt động và dịch vụ liên quan tới việc đưa 

sản phẩm từ nơi sản xuất tới nơi tiêu dùng 

  

 

 
 
Theo định nghĩa marketing thứ hai thì “marketing bao gồm xác định nhu cầu của 
khách hàng và đáp ứng các nhu cầu đó để tạo ra lợi nhuận”. Định nghĩa này đặc biệt 
phù hợp với nông dân và các doanh nghiệp nông lâm nghiệp và nhấn mạnh: 

i. Marketing là quá trình theo định hướng khách hàng và vì lợi nhuận;   

ii. Marketing thành công phải dựa trên mối quan hệ lâu dài và lợi ích chung giữa 
người cung cấp và khách hàng. 

 

 

 

Là quá trình t  
thoả mãn 

Vì vậy, marketing không phải c
phẩm đó ra thị trường. Marketin
Nói cách khác, nhu cầu và mong
sản xuất như thế nào, bán như th

Để thành công, nông dân hay do
của các khách hàng khác nhau,
mong muốn này để tạo ra lợi nhu
cách phù hợp. 

 

 

Marketing là gì? 
ìm kiếm nhu cầu của khách hàng và
các nhu cầu đó để tạo lợi nhuận 
hỉ là sản xuất ra một sản phẩm rồi cố gắng bán sản 
g là sản xuất cái gì có thể bán được với giá có lợi. 
 muốn của khách hàng sẽ quyết định sản xuất cái gì, 
ế nào, bán ở đâu và khi nào.  

anh nghiệp cần phân tích thị trường, tìm ra nhu cầu 
 phát triển các sản phẩm hay dịch vụ thỏa mãn các 
ận, quảng cáo và bán các sản phẩm, dịch vụ đó theo 
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Hình 2.1 Ma 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.7 Chiến lược marketing (4P) 

Để có thu nhập cao từ hoạt động trang trạ
marketing phù hợp. Họ phải chú ý tới bốn
nhau, đó là: 

 Sản phẩm: Nông dân phải sản xuất
có nhu cầu cao, giá cao và chi phí s
đáp ứng yêu cầu của thị trường về g
thức đóng gói, v.v… Người mua t
phẩm và sẵn sàng trả giá cao hơn ch
thể của họ.  

 Giá: Nông dân nên bán sản phẩm v
định giá sản phẩm của họ. Giá nông
kiện cung và cầu hiện hành. Tuy n
mức giá bán ra. Cách thứ nhất là xâ
nhu cầu như trình bày ở phần trên.
ứng cho người mua theo nhóm.  

 Xúc tiến bán hàng:  Nông dân nê
hoạt động này làm tăng lượng hàng 
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rketing là gì? 
 
 

 

i, nông dân cần phát triển các chiến lược 
 khía cạnh có mối quan hệ tuơng hỗ với 

 cái gì? Họ nên sản xuất những sản phẩm 
ản xuất tương đối thấp. Ngoài ra, họ phải 
iống, màu sắc, kích thước, độ sạch và hình 
hường có những sở thích rõ ràng về sản 
o người cung cấp đáp ứng các yêu cầu cụ 

ới mức giá nào? Nông dân ít có khả năng 
 sản chủ yếu được quyết định bởi các điều 
hiên, vẫn có một số cách ảnh hưởng đến 
y dựng một chiến lược sản phẩm đáp ứng 
 Một cách khác là thương lượng và cung 

n làm thế nào để xúc tiến bán hàng? Các 
bán ra và có tác động tích cực tới mức giá. 
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Cách làm đơn giản nhất là thông qua mối quan hệ và trao đổi thường xuyên 
với một số người mua. Các phương tiện truyền thông như báo chí, đài phát 
thanh, truyền hình và internet chưa phù hợp với điều kiện của nông dân trong 
khi chúng đã trở nên quen thuộc đối với các doanh nghiệp. 

 Địa điểm: Nông dân nên bán sản phẩm ở đâu? Khi quyết định bán ở đâu, nông 
dân nên xem xét những thuận lợi hay khó khăn có thể gặp phải khi bán hàng ở 
từng địa điểm và theo các kênh phân phối khác nhau. Mỗi địa điểm hay kênh 
phân phối luôn có lợi ích (ví dụ: giá bán cao hơn) đi kèm với chi phí (ví dụ: 
thời gian và vận chuyển) và các rủi ro (ví dụ: sản phẩm không được chấp 
nhận).  

Sản xuất và các lựa chọn về marketing bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Các yếu tố bên 
trong như nguồn lực, kiến thức và kỹ năng của nông dân là rất quan trọng. 

Các yếu tố bên ngoài như điều kiện khí hậu, sinh thái nông nghiệp địa phương, đặc 
điểm và cơ cấu của cầu, hiện trạng hạ tầng vận chuyển, mức độ cạnh tranh từ các khu 
vực cung cấp khác, các chính sách, quy định của nhà nước, v.v…cũng ảnh hưởng tới 
các phương án marketing của nông dân. Các yếu tố bên ngoài thường xuyên thay đổi 
khiến hoạt động marketing vô cùng phức tạp đối với nông dân. Cán bộ khuyến nông 
sẽ có nhiệm vụ giúp nông dân thích nghi với môi trường thay đổi này. 

2.8 Đại lý trung gian trên thị trường 

Đôi khi nông dân bán trực tiếp sản phẩm của họ tới người tiêu dùng. Tuy nhiên, 
trường hợp này không phải là phổ biến. Thông thường, các sản phẩm phải qua nhiều 
người mới đến tay người tiêu dùng. Những người tham gia trực tiếp vào việc đưa sản 
phẩm từ nơi sản xuất (nông trại) đến người tiêu dùng hoặc người sử dụng cuối cùng 
được gọi là các đại lý trung gian trên thị trường. 

Các đại lý trung gian trên thị trường là mắt xích không thể thiếu giữa nông dân và 
người tiêu dùng do: 

 Người tiêu dùng thường ở xa khu vực sản xuất vì thế để đến được tay người 
tiêu dùng, sản phẩm phải được vận chuyển, đôi khiqua một quãng đường dài. 

 Sản xuất nông nghiệp thường mang tính thời vụ trong khi nhu cầu tiêu dùng là 
thường xuyên và quanh năm. Vì vậy, các sản phẩm nông nghiệp thường được 
lưu kho trong một khoảng thời gian nhất định. 

 Hầu hết các sản phẩm nông sản dưới dạng thô đều không được người tiêu dùng 
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chấp nhận. Chúng cần được phân loại, làm sạch, chế biến theo các cách khác 
nhau và được cung ứng cho người tiêu dùng với số lượng phù hợp.  

 

 

 

Thương nhân
người sản x

Có nhiều loại đại lý tr
chức năng khác nhau tr
phổ biến trên thị trường

 Người thu gom 

Đây là những thương 
người sản xuất nhỏ, lẻ.
để bán cho những thươ
thu mua thường có ng
phương tiện vận chuyể
sở hữu hoặc thuê các x

 

 

 

 

 

 

 

 Người bán buôn

Người bán buôn thườn

 

Đại lý trung gian trên thị trường là gì? 
 và nhà chế biến tham gia vào xử lý sản phẩm từ khi được 
uất bán ra cho đến khi sản phẩm tới tay người tiêu dùng 
ung gian trên thị trường. Mỗi đại lý trung gian thực hiện một 
ong hệ thống marketing. Dưới đây là bốn loại đại lý trung gian 
 Việt Nam: 

nhân địa phương, có quy mô nhỏ, trực tiếp mua sản phẩm từ 
 Chức năng chính của họ là thu mua các sản phẩm địa phương 
ng nhân lớn hơn và các cơ sở chế biến trong khu vực. Người 

uồn vốn hạn chế, buôn bán với số lượng nhỏ và sử dụng các 
n đơn giản như xe máy. Một số người thu mua lớn hơn có thể 
e tải nhỏ.  

Hình 2.2 Người thu gom lợn (lái lợn) 
 

g thu mua một lượng hàng lớn hơn so với người thu gom. Họ 
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thuê hoặc sở hữu các phương tiện vận chuyển trung bình hoặc lớn.  Họ cũng thường 
thuê hoặc sở hữu các kho chứa hàng. Nguồn cung ứng cho người bán buôn chủ yếu là 
những thương nhân vừa và nhỏ, nhưng đôi khi họ cũng mua hàng trực tiếp từ nông 
dân.  Chức năng chính của người bán buôn là cung ứng cho người bán lẻ tại các thị xã 
hoặc thành phố. Nhiều người cũng cung cấp hàng cho nhà chế biến, người bán buôn 
lớn hơn bao gồm cả các công ty xuất khẩu. 
 

Hình 2.3 Người bán buôn đang giám sát xếp  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nhà ch

Nhà chế biến
nông sản (ví 
Nhà chế biến
thiết bị và cô
thành thị.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

gạo lên xe tải 
 

ế biến nông sản 

 nông sản là các cá nhân hoặc công ty tham gia chế biến các mặt hàng 
dụ: cơ sở xay xát gạo, nhà máy tinh bột sắn, nhà máy thức ăn gia súc).  
 có thể là doanh nghiệp gia đình hay một công ty lớn, sử dụng các trang 
ng nghệ truyền thống hay hiện đại và được phân bố tại nông thôn hoặc 
 
 

Hình 2.4 Người bán buôn đang cung cấp 
hàng cho nhà máy ruợu 
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 Người bán lẻ 

Chức năng chính của những người bán lẻ là phân phối hàng tới người tiêu dùng.  
Người bán lẻ thường có quy mô và hình thức hoạt động rất đa dạng. Ví dụ, hệ thống 
các siêu thị là các công ty bán lẻ bán nhiều loại mặt hàng khác nhau và có số lượng 
lớn trong khi những người bán rong hoặc các cửa hàng tạp phẩm chỉ bán một lượng 
hàng nhỏ, ít chủng loại và không có kho chứa hàng. 

 

Hình 2.5: Người bán rau rong 
 
 

2.9 Chuỗi cung ứng  

Thuật ngữ chuỗi cung ứng được sử dụng để mô tả các kênh phân phối hoặc kênh thị 
trường qua đó sản phẩm được chuyển tới tay người tiêu dùng. Nông dân ít khi bán 
trực tiếp sản phẩm của mình cho người tiêu dùng. Sau khi ra khỏi trang trại, các sản 
phẩm thường được chuyển qua rất nhiều đại lý khác nhau (qua các kênh thị trường 
khác nhau) trước khi tới người tiêu dùng cuối cùng. 

Các kênh thị tr
n

 

 

 

 

Chuỗi cung ứng là gì? 
ường qua đó sản phẩm được chuyển tới 
gười tiêu dùng cuối cùng 
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Đặc điểm chính của thị trường nông nghiệp 

Thông thường, chuỗi cung ứng còn được gọi là: 

 Chuỗi thị trường: Thuật ngữ này nhấn mạnh chuỗi cung ứng gồm các giao dịch 
thị trường và do nhu cầu thị trường quyết định. 

 Chuỗi giá trị - thuật ngữ này nhấn mạnh giá trị được tạo ra dọc theo chuỗi, làm 
nổi bật tầm quan trọng của việc gia tăng giá trị trong cả chuỗi và đảm bảo sự 
phân phối lợi nhuận hợp lý giữa các thành viên trong chuỗi.  

Với kiến thức về chuỗi cung ứng của một số mặt hàng nông sản, cán bộ khuyến nông 
có thể cung cấp các thông tin marketing và tư vấn hữu ích về những mặt hàng đó cho 
nông dân. 

Có thể vẽ sơ đồ biểu thị các thông tin khác nhau về chuỗi cung ứng. Các thông tin đó 
là: 

 Các kênh cung cấp đầu vào, 

 Người mua tại mỗi giai đoạn của chuỗi cung ứng, 

 Mỗi liên kết giữa các thành viên thị trường khác nhau. 

 Các hoạt động marketing chính tại mỗi giai đoạn của chuỗi cung cấp. 

 Các dòng luân chuyển sản phẩm. 

Sơ đồ 2.1 minh họa chuỗi cung ứng bò thịt của huyện Tân Lạc, một huyện vùng cao 
tỉnh Hòa Bình ở phía Tây Bắc Việt Nam. Sơ đồ cho thấy thịt bò do huyện Tân Lạc 
cung cấp chủ yếu được tiêu thụ ở ngoại tỉnh, tại các thành phố lớn ở phía bắc Việt 
Nam như Hà Nội, Hải Phòng. Để đơn giản hóa sơ đồ, nguồn cung thịt bò từ các vùng 
lân cận hoặc các nước láng giềng sẽ không được đề cập đến trong sơ đồ này.       
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Đặc điểm chính của thị trường nông nghiệp 

Sơ đồ 2.1 Dây chuyền cung ứng bò thịt của huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Chi phí marketing 

Tất cả các hoạt động marketing đều sinh ra chi phí. Chi phí marketing cho các mặt 
hàng nông sản thay đổi tuỳ thuộc vào mức độ chế biến và khoảng cách từ khu vực sản 
xuất tới các trung tâm tiêu dùng.  

 

Lò mổ 
(Chủ yếu là tại các thị trấn và thành phố ở phía bắc Việt Nam) 

 

Thương lái địa phương

 

Người bán lẻ, các hàng phở và khách sạn 
(chủ yếu là tại các thị trấn và thành phố ở phía Bắc Việt Nam) 

 

Thương lái 
(từ các tỉnh khác) 

Chi phí marketing trong nông nghiệp là gì? 
Là tất cả các chi phí cho sản phẩm nông nghiệp sau khi rời khỏi

nông trại cho đến khi được người tiêu dùng mua 

 

Thương lái từ nơi khác 
(huyện, tỉnh, tỉnh khác) 

Nông dân 

C
on

 b
ò 

T
hị

t 
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Đặc điểm chính của thị trường nông nghiệp 

Chi phí và lợi nhuận của các đại lý trung gian trên thị trường là nguyên nhân dẫn tới 
sự thay đổi về giá tại các giai đoạn khác nhau trong chuỗi cung ứng. Điều này được 
minh họa trong biểu đồ 2.2 dưới đây.   

Biểu đồ 2.2 Giá tăng dọc theo chuỗi cung ứng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VNĐ/kg 
Lợi nhuận 

Chi phí 
marketing  

 

Giá 
bán lẻ

Giá bán 
buôn 

Giá sau chế 
biến 

Giá bán 
buôn 

Giá nông 
dân bán 

ra 

Chi phí sản 
xuất 

Trong nhiều trường hợp, nông dân cũng tiến hành thực hiện một vài chức năng 
marketing và vì vậy họ cũng phải chịu chi phí marketing. Dưới đây là một số chi phí 
marketing chính: 

 Nghiên cứu thị trường và xúc tiến sản phẩm: Nông dân thường giành nhiều 
thời gian và tiền bạc để thu thập các thông tin về thị trường và xúc tiến sản 
phẩm. Họ có thể liên hệ với người mua, học hỏi từ nông dân khác, thăm các 
chợ, kêu gọi sự hỗ trợ của cán bộ khuyến nông, tham gia vào các hội chợ, 
v.v…  

 Chuẩn bị sản phẩm: Chi phí này bao gồm làm sạch, tuyển chọn và phân loại 
sản phẩm.  

 Đóng gói: Chi phí đóng gói là chi phí thông dụng trong giai đoạn đầu của 
chiến lược marketing. Nông dân thường sử dụng các hình thức đóng gói đơn 
giản và rẻ tiền (sử dụng bao tải).   

 23



Đặc điểm chính của thị trường nông nghiệp 

 Bốc dỡ: Trong trường hợp nông dân vận chuyển hàng hóa tới nơi bán, họ phải 
bốc dỡ hàng lên và xuống xe. Đôi khi họ phải thuê lao động để thực hiện công 
việc này. 

 Vận chuyển.  Chi phí vận chuyển phụ thuộc vào khoảng cách giữa nông trại và 
thị trường, chất lượng đường xá và dịch vụ vận chuyển ở địa phương. 

 Hao hụt sản phẩm:  Hao hụt sản phẩm có thể về chất lượng hoặc số lượng. Ví 
dụ, nhiều sản phẩm hao hụt trọng lượng sau khi sấy khô, lưu kho và trong quá 
trình vận chuyển. Mọt hoặc côn trùng có thể gây hại cho ngũ cốc. Nhiều loại 
sản phẩm tươi như sắn, rau quả dễ bị thối hỏng sau khi thu thoạch. 

 Lưu kho.  Các chi phí lưu kho chủ yếu bao gồm chi phí xây dựng và vận hành 
nhà kho.   

 Chế biến.  Một số sản phẩm (ví dụ: sắn, mía đường, nấm, măng tre, v.v…) đôi 
khi cần được sơ chế tại nông trại. 

 Phí và lệ phí. Nông dân thường phải trả một khoản phí khi bán sản phẩm ra thị 
trường. Ở một số nước, nông dân thường phải trả một số lệ phí cho cảnh sát 
giao thông trong quá trình vận chuyển sản phẩm. 

Cần lưu ý, đôi khi nguồn vốn để thực hiện các hoạt động marketing được huy động từ 
các nguồn tín dụng. Vì vậy, lãi suất của những nguồn vốn này cũng phải được tính là 
chi phí marketing. 
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Đặc điểm chính của thị trường nông nghiệp 

CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA THỊ TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP 
 

TÓM TẮT

Thị trường nông nghiệp có một số đặc đ  
Đó là: 

 Dao động về giá trong ngắn hạn 

 Tính mùa vụ của giá 

 Mức độ biến đổi giá giữa các nă

 Rủi ro cao 

 Chi phí marketing cao 

 Thông tin không đầy đủ 

 Cạnh tranh cao 

 Độ co giãn của cung theo giá thấ

 Độ co giãn của cầu theo giá cao 

 Sụt giảm giá thực dài hạn 

Những đặc điểm trên sẽ được đề cập đến
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 CHƯƠNG  

iểm khác biệt so với các thị trường khác.

m cao 

p 

 trong chương này 



 

3.1 Dao động về giá trong ngắn hạn 

Giá của các mặt hàng nông sản có thể thay đổi đáng kể trong một tháng, một tuần hay 
thậm chí trong chỉ một ngày. Biến động về giá thường đi kèm với những thay đổi về 
cung và cầu.  

Giá của các sản phẩm dễ thối hỏng dễ bị dao động nhất do nông dân không thể dự trữ 
được các sản phẩm này trong một thời gian dài. Nếu một lượng lớn hàng tươi sống 
hoặc hàng tồn kho được bán ra khiến hàng hóa tràn ngập thị trường, giá sẽ giảm 
xuống. 

Sự biến động về giá trong ngắn hạn khiến nông dân khó đoán trước giá bán cho các 
sản phẩm của họ. Liệu giá bán có được như tuần trước hoặc tháng trước không? Hay 
là sẽ cao hơn? Trong trường hợp nào thì nên bán trong ngày với giá thấp và trong 
trường hợp nào thì nên đợi thêm một vài tuần rồi mới bán?  Liệu có nên tận dụng lúc 
giá tăng lên đột ngột nhưng chắc chắn sẽ không ổn định?  

Thường xuyên tham khảo thông tin từ các thương nhân và nhà chế biến có thể giúp 
nông dân trả lời các câu hỏi này và giúp họ quyết định khi nào nên bán sản phẩm. 

Thay đổi về giá trong ngắn hạn và vai trò của khuyến nông 

Cán bộ khuyến nông có thể giúp nông dân nắm bắt các thông tin và ứng 
phó với những biến động về giá trong ngắn hạn. 

 

 

 

 

3.2 Tính mùa vụ của giá 

Giá của nhiều mặt hàng nông sản thường tuân theo một chu kỳ mùa vụ rõ ràng như 
được minh hoạ trong hình 3.1. Đó là vì nguồn cung chỉ tập trung vào một thời điểm 
nhất định trong năm. Vào vụ thu hoạch, nguồn cung trên thị trường nhiều khiến giá 
giảm xuống. Khi vụ thu hoạch kết thúc, nguồn cung ít dần và giá lại tăng lên. 

Tuy nhiên, giá của các sản phẩm có nguồn cung ổn định trong năm thường không 
thay đổi nhiều. Dưới đây là bốn yếu tố quan trọng có tác dụng ổn định nguồn cung và 
giá trong năm: 

i) Vụ thu hoạch kéo dài hoặc đa vụ; 

ii) Lịch thu hoạch đa dạng trên cả nước; 

iii) Nhập khẩu từ các nước khác trong thời kỳ trái vụ; và 
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iv) Dữ trữ trong kho.     

   
Hình 3.1 – Tính mùa vụ của giá 

 

 

Thời gian 

Giá 

Cung 
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 Đầu vụ thu hoạch  Giữa vụ thu hoạch Cuối vụ thu hoạch 

 
  
 

 

 

 

 

Cầu cũng là ngu
điểm cụ thể trong
lễ, trong đó Tết l

 

 

 
 
 

Một nghiên cứ
giá ngô trong n

lưu kho dự tr
các vùng khác

Cán bộ khuyến

 
 
 

 

Tính mùa vụ của giá ngô ở vùng Tây Bắc Việt Nam 

u gần đây về thị trường ngô lai ở vùng Tây Bắc cho thấy sự dao động của
ăm là không đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu là một lượng lớn ngô lai đượ
ữ để sử dụng trong các tháng mùa đông. Trong khi đó, nguồn cung ngô từ
(ví dụ: Nghệ An, Đăk Lăk) và từ Trung Quốc cũng sẵn có trong các tháng
yên nhân quan trọng ảnh hưởng đến tính mùa vụ giá. Tại một số thời 
 năm giá thay đổi do sự thay đổi của cầu. Ví dụ điển hình là các dịp 

à quan trọng nhất  

Tính mùa vụ của giá và vai trò của khuyến nông 

 nông có thể hỗ trợ nông dân xác định và tận dụng việc sản xuất trái mùa và 
các cơ hội marketing 
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3.3 Sự biến động của giá theo năm cao 

Một đặc trưng phổ biến khác của thị trường nông nghiệp là giá có thể biến động khá 
nhiều từ năm này qua năm khác như được minh hoạ trong sơ đồ 3.2. Sự dao động giá 
này phản ánh sự thay đổi về cung và cầu. Nguồn cung có thể biến động lớn do sản 
xuất nông nghiệp bị chi phối bởi thời tiết, thiên tai, hạn hán, lũ lụt, sâu bệnh.  

S¬ ®å 3.2 Gi¸ thãc b¸n ra t¹i n«ng tr¹i t¹i khu vùc §ång 
b»ng s«ng Hång, 1994 - 1999 (®/kg)
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Phản ứng của nông dân đối với sự biến động về giá có thể khiến thị trường bất ổn 
định hơn. Nông dân thường có xu hướng mở rộng diện tích sản xuất và gia tăng thâm 
canh khi giá tăng lên dẫn tới quá nhiều cung và giá giảm xuống. Nói cách khác, một 
năm có giá cao thường tiếp theo bởi một năm có giá thấp. Ngược lại, nếu giá thấp, 
nông dân lại phản ứng bằng cách giảm diện tích canh tác và đầu vào cho sản xuất. 

 

 

 

 

 

Sự biến động về giá theo năm cao và vai trò của khuyến nông 

Cán bộ khuyến nông có thể hỗ trợ nông dân dự đoán những thay đổi này bằng 
cách phổ biến các thông tin về xu thế cung và cầu. Xu thế cung và cầu sẽ dự 
báo sự tăng lên hay giảm xuống của giá. Cán bộ khuyến nông cũng có thể đưa 
ra những cảnh báo để tránh hiện tượng phản ứng quá mức đối với mức giá cao 
hay thấp. 
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3.4 Rủi ro cao 

Marketing trong nông nghiệp là một hoạt động đầy rủi ro. Trong chương này, chúng 
tôi sẽ đề cập đến hai rủi ro chính, đó là sự dao động về giá trong ngắn hạn và trung 
hạn. Người sản xuất nhận thấy rằng giá thị trường tại thời điểm thu hoạch khiến họ 
không đủ bù đắp chi phí sản xuất hoặc thấp hơn so với dự đoán của họ trong khi 
thương nhân không thể bán được hàng trong kho để tạo lợi nhuận. Tiếp cận thông tin 
thị trường tốt có thể hạn chế nhưng không thể loại bỏ được những rủi ro trên.   

Một rủi ro khác là sản phẩm của nông dân và thương nhân có thể bị từ chối hoặc bán 
giảm giá do chất lượng thấp. Sản phẩm có chất lượng kém ngay từ khi xuất khỏi nông 
trại, bị hỏng hoặc giảm chất lượng qua quá trình vận chuyển, bốc dỡ hoặc lưu kho. 
Mối mọt, dập nát hoặc thối là những hình thức thất thoát phổ biến. 

Đôi khi, sản phẩm do nông dân bán ra thường lẫn cát, sỏi hoặc các tạp chất khác. Đây 
là một rủi ro cho các thương nhân. Tuy nhiên, nông dân thường không nhận ra rằng 
chỉ cần một lần người mua mua phải hàng chất lượng kém hoặc bị đánh lừa họ sẽ 
không mua hàng từ khu vực đó nữa hoặc chỉ trả giá thấp hơn so với mức giá họ sẵn 
sàng trả. Trong trường hợp này, cán bộ khuyến nông sẽ phải giúp nông dân nâng cao 
nhận thức về vấn đề chất lượng sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ khuy
thiện các mố
trong sản xu

Ngoài ra, cá
năng các thô
vực của mìn
tăng nhu cầu

3.5 Chi phí

Mức giá mà ng
nhiều so với gi
nhiều lợi nhuậ
như không dựa
ứng.  

 

Rủi ro trong marketing và vai trò của khuyến nông 

ến nông sẽ hỗ trợ nông dân nắm bắt thị trường và phát triển hoặc cải 
i quan hệ với người mua để giảm bớt những rủi ro có thể gặp phải 
ất và marketing sản phẩm. 

n bộ khuyến nông nên xem xét việc cung cấp cho các khách hàng tiềm 
ng tin về số lượng, chất lượng và giá bán của các sản phẩm trong khu 
h. Cách này có thể giảm bớt các rủi ro cho những người mua và từ đó 
 và tăng giá cho sản phẩm tại địa phương. 
 marketing cao 

ười sử dụng và người tiêu dùng cuối cùng phải trả thường cao hơn rất 
á nông dân bán ra khiến nhiều người cho rằng thương nhân kiếm quá 
n và bóc lột người sản xuất, mặc dù những kết luận như thế này hầu 
 trên cơ sở số liệu nào về lợi nhuận của các tác nhân trong chuỗi cung 
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Thực ra, chi phí marketing chính là lý do của sự khác biệt giữa giá bán ra của người 
sản xuất và giá bán lẻ. Nguyên nhân là : 

 Thu gom sản phẩm nông nghiệp từ các nông hộ nhỏ, lẻ rất tốn kém 

 Các sản phẩm nông nghiệp thường phải vận chuyển qua quãng đường dài, khó 
khăn trước khi tới được tay người tiêu dùng 

 Trước khi tới người tiêu dùng, các sản phẩm phải được làm sạch, tuyển chọn, 
sấy khô, đóng gói và quảng cáo để được người tiêu dùng chấp nhận 

 Các hình thức chế biến phức tạp đôi khi đòi hỏi chi phí khá tốn kém 

 Có thể phát sinh thêm các chi phí do quá trình lưu kho; và 

 Các sản phẩm có thể bị hỏng hoặc thối   

 

 

 

 

 

Chi phí marketing và vai trò của khuyến nông 

Để đưa ra những quyết định về marketing phù hợp, nông dân phải tính được chi phí 
và lợi nhuận đi kèm với mỗi phương án sau thu hoạch và marketing. Ví dụ, liệu 
nông dân có nên làm sạch và phân loại sản phẩm của mình không? Có nên lưu kho 
dự trữ sản phẩm không? Có nên bán sản phẩm tại thị trấn hay thị xã thay vì bán tại 
nhà không? Để trả lời các câu hỏi này, cán bộ khuyến nông phải giúp nông dân tính 
toán chi phí và lợi nhuận đi kèm với mỗi phương án đó.  

3.6 Thông tin không đầy đủ 

Nông dân thường có ít kiến thức và hiểu biết về thị trường và thiếu thông tin về cung, 
cầu và giá. Điều này hạn chế khả năng tiếp cận những cơ hội có lợi, đáp ứng các yêu 
cầu của khách hàng và thương lượng giá của họ.   

Mặc dù được cập nhật hơn so với nông dân, các thương nhân và chủ các cơ sở chế 
biến cũng có thể thiếu các thông tin quan trọng. Thiếu các thông tin về khu vực sản 
xuất cũng có thể làm tăng các chi phí thu mua. Thiếu tiếp cận thông tin dẫn tới rủi ro 
marketing cao và hạn chế khả năng hướng tới các thị trường có lợi và khả năng thích 
ứng với những thay đổi của thị trường. Như vậy, sự thiếu thông tin của cả nông dân 
và thương nhân đều có ảnh hưởng không tốt tới mức giá mà nông dân nhận được. 
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Để tiếp cận cá  
lượng được m
bộ khuyến nô
trường. 

3.7 Cạnh tra

Thị trường trong
mức độ cạnh tran
kể cả trong nước
về các vấn đề và
gặp phải. 

Ở Việt Nam, mứ
thập kỷ qua. Sự p
tăng giữa các vùn
tranh từ nguồn n
chức Thương Mạ
khẩu. 

Trong khi thị trư
tranh khốc liệt đa
Thu nhập tăng và
hơn và quan tâm
tạo và đáp ứng cá
khẩu nếu họ muố

Nói tóm lại, nông
tương đối thấp. H
cung ứng những 
cầu của người mu

 

 

 

 

Cán bộ khuy
trường bằng 
và do nông d
pháp sản xuấ

 

Thông tin không đầy đủ và vai trò của khuyến nông 

c cơ hội của thị trường, đáp ứng được yêu cầu của người mua, và thương
ức giá hợp lý, nông dân cần có kiến thức và hiểu biết về thị trường. Cán 
ng có trách nhiệm giúp nông dân tiếp cận và phân tích thông tin thị 
nh cao 

 nước và xuất khẩu cho các mặt hàng nông sản có đặc điểm nổi bật là 
h cao. Cạnh tranh diễn ra ở tất cả các cấp độ trong chuỗi marketing, 

 hay ngoài nước. Kiến thức về cạnh tranh sẽ đưa ra cái nhìn bao quát 
 cơ hội mà nông dân và các thành viên khác trên thị trường có thể 

c độ cạnh tranh trên thị trường nông sản đã tăng đáng kể trong vòng 
hát triển trong sản xuất và phạm vi phân phối dẫn tới cạnh tranh gia 
g trong nước.  Đồng thời, nông dân ngày càng phải đối mặt với cạnh 
hập khẩu, đặc biệt trong vài năm tới sau khi Việt Nam gia nhập Tổ 
i thế giới (WTO) và phải tuân thủ các quy định về giảm thuế nhập 

ờng xuất khẩu chủ yếu quan tâm đến chất lượng và chi phí, thì cạnh 
ng trở thành một đặc điểm chủ yếu của thị trường đô thị Việt Nam. 
 nhiều sản phẩm để lựa chọn khiến người tiêu dùng trở nên khó tính 
 nhiều hơn tới sở thích của mình. Nông dân phải có khả năng sáng 
c yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt của thị trường trong nước và xuất 
n nâng cao sức cạnh tranh trên những thị trường này. 

 dân cần phải sản xuất ra các sản phẩm mà thị trường cần với chi phí 
ọ nên tập trung vào các mặt hàng mà họ có khả năng sản xuất và 

sản phẩm có chất lượng cao được đóng gói và vận chuyển theo yêu 
a. 

ến n  
cách  
ân đ
t và 
Cạnh tranh và vai trò của khuyến nông 

ông cần giúp nông dân nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị
 khuyến khích họ tập trung vào các sản phẩm có nhu cầu cao
ịa phương sản xuất và khuyến khích họ áp dụng các phương 
chiến lược marketing phù hợp. 
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3.8 Độ co dãn của cung theo giá thấp 

Nhìn chung, cung về hàng nông sản không thích ứng nhanh với sự thay đổi của giá 
bởi thông thường nông dân cần thời gian để điều chỉnh sản xuất khi giá thay đổi. 

Ví dụ, nếu giá của một mặt hàng nông sản giảm ngay sau khi nông dân vừa trồng, họ 
không thể giảm diện tích canh tác ngay được. Giải pháp duy nhất họ có thể áp dụng là 
giảm chi phí vật tư đầu vào. Trong trường hợp giá tăng lên, nông dân phải đợi đúng 
thời vụ mới có thể canh tác vì vậy họ cần một khoảng thời gian (đặc biệt là cây lâu 
năm) mới thu hoạch được. Nhân lực và đất đai hạn chế cũng khiến người sản xuất 
không thể mở rộng diện tích canh tác được. Ngoài ra, hạn chế trong tiếp cận kỹ thuật 
(giống, thuỷ lợi, hoá chất) cũng không cho phép nông dân tăng sản lượng canh tác. 

Độ co giãn của cung theo giá thấp và vai trò của khuyến nông 

Cán bộ khuyến nông cần giúp nông dân nâng tiếp cận với những công nghệ mà có thể 
giúp họ nhanh chóng thích ứng được với tình hình khi giá nông sản tăng lên. 

 

 

 

 

3.9 Độ co dãn của cầu theo giá cao 

Không giống cung, cầu về hàng nông sản rất nhạy cảm với sự thay đổi về giá. Thông 
thường, người tiêu dùng và người sử dụng cuối cùng có nhiều lựa chọn và do đó họ 
dễ dàng thay đổi sản phẩm tiêu thụ. Ví dụ, khi giá bông lên cao, các công ty may mặc 
có thể sản xuất vải từ nguyên liệu tổng hợp và giảm lượng thu mua bông. Khi giá cà 
phê tăng, người tiêu dùng có thể chuyển sang dùng chè hoặc các đồ uống khác. Và 
người tiêu dùng thay vì ăn nho sẽ chuyển sang ăn chuối, cam, hoặc các loại hoa quả 
khác nếu như giá nho tăng lên.  

Vì vậy, nông dân phải cố gắng giữ chi phí sản xuất thấp để có thể canh tranh được với 
các sản phẩm thay thế. 

3.10 Sụt giảm giá thực trong dài hạn 

Giá thực tế của các mặt hàng nông sản thường sụt giảm trong dài hạn. Đặc biệt là đối 
với các sản phẩm xuất khẩu truyền thống như gạo, chè, đường, bông, cà phê, và ca 
cao. Bảng dưới đây biểu thị giá của một số mặt hàng xuất khẩu trong năm 1980 và 
năm 2002. Mức giá trong năm 1980 được điều chỉnh để phản ánh mức độ lạm phát. 
(ví dụ như giá trị thực trong năm 2002) 
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Bảng 3.1 Biến động về giá trên thị trường quốc tế (US$/Tấn), 1980-2002 
Sản phẩm 1980 1980 

(Được điều 
chỉnh) 

2002 

Dầu cọ 617 1,345 312 

Đường 254 553 126 

Ca cao 2,382 6,174 1,190 

Cà phê 3,989 8,696 1,234 

Cao su 1,430 3,117 650 

 

Để đối phó với sự sụt giảm về giá của hàng nông sản, nông dân phải áp dụng nhiều 
chiến lược tổng hợp, bao gồm: 

i. giảm chi phí sản xuất trung bình bằng cách tăng năng suất; 

ii. gia tăng giá trị thông qua quá trình sản xuất (cải tiến các phương pháp canh tác 
và sau thu hoạch, chế biến và dán nhãn mác); 

iii. đa dạng hóa các phân đoạn thị trường bằng cách hướng tới các phân đoạn tăng 
trưởng nhanh và có giá trị cao (ví dụ các sản phẩm hữu cơ hoặc các sản phẩm 
thương mại công bằng); 

iv. chuyển sang sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có nhu cầu cao và xu thế giá 
tăng dài hạn ví dụ như rau quả. 

 
 
 
 
 

Cán bộ
lượng  
hơn. N
của hà

 

Sụt giảm giá thực trong dài hạn và vai trò của khuyến nông 

 khuyến nông có thể giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, tăng chất 
sản phẩm và đa dạng hóa hướng tới các sản phẩm mang lại lợi nhuận cao
hờ đó, nông dân sẽ có khả năng thích ứng được với sự sụt giảm giá thực 
ng nông sản trong dài hạn. 
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PHẦN II 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 
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Giới thiệu về thông tin thị trường 

CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU VỀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
TÓM TẮT CHƯƠNG 

 
Thông tin thị trường là gì? 

“Là thông tin về mua và bán vật tư, dịch vụ và sản phẩm 
nông nghiệp” 

Tại sao thông tin thị trường quan trọng? 

Thông tin thị trường giúp người nông dân đưa ra các quyết định sản xuất và 
marketing như: 

 Sản xuất cái gì và bao nhiêu? 

 Có nên trồng các giống cây mới hay không? 

 Có nên canh tác trái vụ không? 

 Nên trồng giống cây gì và mua ở đâu? 

 Áp dụng hình thức sau thu hoạch nào? 

 Lưu kho sản phẩm có mang lại lợi nhuận không? 

 Bán sản phẩm ở đâu? 

 Bán cho ai? 

 Có nên thực hiện các hoạt động marketing với những nông dân khác 
không? 

 Thương lượng với người mua như thế nào? 
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4.1 Thông tin thị trường là gì? 

Thông tin thị trường là tất cả các thông tin về mua và bán các sản phẩm và dịch 
vụ.  Thông tin thị trường không chỉ là thông tin về giá cả và số lượng mà còn bao 
gồm cả các thông tin liên quan đến thị trường đầu ra và đầu vào của sản phẩm.  
 
 
 
 
 
 

Bảng dưới đây trình bày một số ví dụ về thông tin thị trường nông nghiệp: 

Bảng 4.1 Các ví dụ về thông tin thị trường 
 Loại thông tin Thông tin 

1. Vật tư đầu vào  địa điểm và địa chỉ liên hệ của người cung cấp vật 
tư 
 loại và chất lượng của các loại vật tư 
 giá của các loại vật tư khác nhau 

2. Cầu  kích thước cầu ở địa phương, trong khu vực và 
trong nước 
 mức độ tăng trưởng và xu thế của cầu 
 tính mùa vụ của cầu 

3. Người mua  địa điểm và địa chỉ liên hệ 
 Yêu cầu về số lượng 
 Các yêu cầu về chất lượng 
 Các yêu cầu về đóng gói 
 Tính mùa vụ của cầu 
 Giá mua 
 Các điều khoản thanh toán 
 Các dịch vụ hỗ trợ đi kèm (vật tư, tín dụng, v.v…) 

4. Giá  Giá mua vào tại các thị trường khác nhau 
 Giá của các sản phẩm có chất lượng và thuộc các 

loại khác nhau 
 Tính mùa vụ của giá 
 Sự dao động giá giữa các vụ 
 Xu thế giá 

Thông tin thị trường nông nghiệp là gì? 
 

“Là thông tin về cầu và cung của nông sản, vật tư đầu vào và           
các dịch vụ có liên quan” 
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5. Cạnh tranh  Các khu vực cung cấp chính 
 Chất lượng sản phẩm từ các khu vực khác nhau 
 Tính mùa vụ của nguồn cung từ những kh vực 

cung cấp khác nhau 
 Nhập khẩu 

6. Các chi phí marketing  Chi phí vận chuyển 

 Phí chợ 
 Các phí không chính thức 
 Các loại phí khác 

 

4.2 Tại sao thông tin thị trường lại quan trọng? 

Nông dân thường tự quyết định phương thức hoạt động sản xuất và marketing cho 
riêng mình. Thông tin thị trường có thể giúp họ chọn lựa hoạt động nào là phù hợp 
trong suốt quá trình sản xuất, từ lập kế hoạch sản xuất cho đến khi bán sản phẩm.   

 Nông dân nên sản xuất cái gì và bao nhiêu?  

Thông tin về chi phí sản xuất và giá rất cần thiết trong tính toán lợi nhuận tiềm 
năng của mỗi hướng lựa chọn sản phẩm để từ đó nông dân có thể quyết định nên 
sản xuất cái gì. Những hiểu biết về sự thay đổi giá trung hạn sẽ rất hữu ích, đặc 
biệt là cho các loại cây trồng lâu năm. 

Quyết định sản xuất cái gì và bao nhiêu sẽ thay đổi tuỳ theo từng khu vực khác 
nhau và thậm chí ở các nông hộ khác nhau trong cùng một khu vực, phụ thuộc vào 
điều kiện đất đai, lao động, vốn, và khả năng chịu rủi ro. Điều quan trọng là các 
nông hộ phải tập trung vào sản xuất cái gì mà họ có thể làm tốt để nâng cao khả 
năng cạnh tranh. Do vâỵ hiểu được mức độ cạnh tranh giữa những người nông dân 
và các khu vực khác nhau là rất quan trọng. 

 Nông dân có nên canh tác trái vụ không?   

Điều này phải tuỳ thuộc vào lợi nhuận thu được từ canh tác trái vụ. Nông dân chỉ 
có thể trả lời câu hỏi này khi họ biết được dao động giá theo mùa và các chi phí 
cho canh tác trái vụ. Họ cũng phải biết được liệu họ có thể mua được các loại vật 
tư cần thiết trong thời kỳ trái vụ không. 

 Nông dân nên trồng những giống cây nào?  

Thông tin về năng suất, yêu cầu kỹ thuật của các loại giống khác nhau, nguồn và 
giá của mỗi loại có thể giúp nông dân trả lời được câu hỏi này. Những hiểu biết về 
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nhu cầu hiện tại và tương lai về các giống cây trồng khác nhau cũng rất cần thiết.   

 Nông dân nên áp dụng hình thức sau thu hoạch nào?  

Trả lời được câu hỏi này đòi hỏi phải có thông tin về nhu cầu của người mua. 
Nông dân cũng cần phải biết liệu mức giá chênh lệch từ việc áp dụng các phương 
thức sau thu hoạch có bù đắp được các chi phí đi kèm không? Hay liệu nông dân 
có thể tăng thu nhập bằng cách dành thời gian và nguồn lực cho các hoạt động 
khác không? 

 Nông dân có nên lưu kho sản phẩm không?  

Một số mặt hàng nông sản có thể được lưu kho. Nông dân chỉ nên lưu kho khi họ 
biết giá sẽ tăng lên và mức giá tăng có thể bù đắp được các chi phí và rủi ro đi 
kèm. Liệu nông dân có thể kiếm lời nếu giảm lượng hàng bán ra hay là họ nên thu 
hoạch sản phẩm sớm hơn để lấy tiền đáp ứng các nhu cầu cần thiết và tiến hành 
đầu tư mới? 

 Bán sản phẩm ở đâu?  

Sản phẩm bán ra trên các thị trường hay địa điểm khác nhau sẽ có mức giá khác 
nhau, nhưng mỗi một lựa chọn đều có rủi ro và phải chịu một chi phí marketing 
riêng. Liệu nông dân có nên bán sản phẩm của mình với một lượng nhỏ cho những 
khu vực xa xôi hay không? Nếu muốn phân phối sản phẩm cho những khu vực 
vùng xa thì nông dân cần phải liên kết lại thành từng nhóm. 

 Nên bán sản phẩm cho ai?  

Câu trả lời tuỳ thuộc vào yêu cầu về số lượng và chất lượng sản phẩm của người 
mua, mức giá họ trả, các điều khoản họ cung cấp và các chi phí khi cung cấp hàng 
cho họ. Nếu không có những thông tin cần thiết trên, chắc chắn nông dân sẽ bán 
hàng của họ cho những người thu gom ở địa phương bởi đó là cách dễ dàng và 
thuận tiện nhất. 

 Nông dân nên bán hàng riêng lẻ hay theo nhóm? 

Người nông dân sẽ kiếm được ít lãi từ việc bán hàng xa nhà do lượng sản phẩm 
mà họ bán ra rất nhỏ trong khi phí vận chuyển tương đối cao và tốn nhiều thời 
gian. Tuy nhiên nếu bán hàng theo nhóm, họ có thể nhắm đến những thị trường 
hay người mua ở các vùng xa nơi họ sống. Chính vì vậy, nông dân cần phải xác 
định được liệu những người thu mua ở địa phương hay từ nơi khác đến có đủ điều 
kiện để thành lập thành một nhóm hay không. 

 Nông dân nên thương lượng như thế nào với người mua? 

Thông tin về mức giá hiện thời ở địa phương và các khu vực lân cận có thể giúp 
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nông dân trong việc quyết định nên chấp nhận mức giá người mua đưa ra hay 
thương lượng thêm hoặc tìm kiếm người mua khác. Cần phải lưu ý rằng nông dân 
sẽ giữ thế chủ động hơn nếu tiến hành thương lượng theo nhóm. 

Thị trường thường xuyên thay đổi vì vậy câu trả lời cho các câu hỏi trên cũng 
thường xuyên thay đổi! Sự thay đổi về cầu sẽ mang lại nhiều cơ hội mới nhưng 
cũng tạo nhiều thách thức. Sự mở rộng của chuỗi cung ứng có thể mở ra nhiều thị 
trường mới nhưng cũng khiến người nông dân phải đối mặt với sự cạnh tranh gia 
tăng từ các vùng khác hay nước khác. Để đáp ứng và thích nghi với những thay 
đổi về cung và cầu, người nông dân phải được tiếp cận với những thông tin thị 
trường phù hợp. Và họ cũng cần phải phát triển chiến lược theo nhóm.
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Sơ đồ 4.1: Thông tin thị trường có thể giúp nông dân đưa ra các quyết định sản xuất và marketing phù hợp! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu hỏi 1: Tôi nên trồng loại cây gì và với diện tích bao nhiêu?

 Xu thế giá của các mặt hàng nông sản có thể canh tác được 
trên ruộng của tôi?  

 Lợi nhuận tiềm năng đối với mỗi sản phẩm như thế nào?   

 Có nhiều người mua quan tâm đến sản phẩm của tôi hay 
không?   

 Liệu tôi có thể cạnh tranh được với những người nông dân ở 
khu vực sản xuất khác? 

Câu hỏi 2: Liệu tôi có nên canh tác trái vụ không? 
 

 Sự khác nhau về giá giữa các vụ?  

 Liệu giá của sản phẩm trái vụ có đủ cao để bù đắp các chi phí 
sản xuất và những đầu tư khác cho canh tác trái vụ không?   

 Liệu tôi có thể mua hạt giống phù hợp không?   

 Nguồn bán giống ở đâu, giá là bao nhiêu? 

Câu hỏi 3: Tôi nên trồng những loại cây nào? 
 

 Giá bán của những sản phẩm khác nhau là bao nhiêu? 

 Đối với mỗi loại giống, giá hạt giống/cây giống là bao nhiêu? 

 Xu hướng cầu cho từng loại sản phẩm khác nhau? 

 Yêu cầu của người mua là gì? 

 Liệu tôi sẽ đối mặt với những thách thức nào từ những 
người nông dân khác hay từ các sản phẩm khác? 

Câu hỏi 4: Tôi nên mua vật tư ở đâu? 
 

 Ai là người cung cấp vật tư tại khu vực của tôi và các vùng lân 
cận? 

 Chất lượng vật tư được bán ra? 

 Ai là người bán với giá thấp nhất và có những điều kiện thanh 
toán tốt nhất? 

 Người cung ứng vật tư có cho trả chậm không? Điều kiện đi 
kèm là gì? 
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Câu hỏi 5: Tôi nên áp dụng hình thức sau thu hoạch nào? 

 Những yêu cầu về chất lượng của người mua?   

 Họ có yêu cầu sản phẩm được làm sạch và sấy khô không?   

 Họ có muốn sản phẩm được phân loại không? 

 Họ yêu cầu hình thức đóng gói như thế nào?   

 Liệu người mua có sẵn sàng trả cao hơn không nếu tôi      
cung cấp sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của họ? 

Câu hỏi 6: Tôi có nên lưu kho sản phẩm của tôi không? 
 

 Liệu tôi có nên lưu kho sản phẩm để bán ra với giá cao hơn 
trong tương lai không?   

 Liệu sự chênh lệch về giá có đủ để bù đắp các chi phí và rủi ro 
của việc lưu kho không? 

 Tôi nên lưu kho sản phẩm trong bao lâu?  

 

Câu hỏi 8: Tôi nên bán sản phẩm của mình cho ai? 

 
 Ai là khách hàng tiềm năng đối với các sản phẩm của tôi?   

 Tôi sẽ liên hệ với họ bằng cách nào?   

 Các yêu cầu về sản phẩm của họ? Liệu tôi có thể đáp ứng  

các yêu cầu của họ hay không? 

 Giá mua vào và các điều kiện thanh toán?   

 Các chi phí khác đi kèm khi cung cấp hàng? 

Câu hỏi 7: Tôi nên bán sản phẩm của mình ở đâu? 

 
 Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và giá bán tại trang trại và   

tại các thị trường hay các địa điểm khác nhau như thế nào?  

 Chi phí vận chuyển và các chi phí khác phát sinh khi bán tại 
trang trại và tại các địa điểm khác như thế nào? 

 Rủi ro đối với mỗi lựa chọn như thế nào? 

Câu hỏi 9: Tôi nên bán hàng riêng lẻ hay bán theo nhóm? 

 
 Liệu người mua có sẵn sàng trả giá cao hơn cho những sản phẩm 

chất lượng cao của tôi? Cao hơn bao n
 Liệu người mua ở vùng xa có trả giá c

dùng ở địa phương tôi đang trả? 
 Và tôi phải trả những chi phí gì để có

cầu về sản phẩm và cung ứng sản phẩ
 

Câu hỏi 10: Tôi nên thương lượng với người mua như thế nào? 

 
 Liệu giá mà người mua trả cho tôi có phù hợp với giá thị trường 

 với loại sản phẩm có cùng chất lượng hay không? 
u tôi và những nông dân khác có thể thương lượng với người 
a ngay tại địa phương hoặc khu vực lân cận hay không? 
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CHƯƠNG 5: THU THẬP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 

 

 
TÓM TẮT CHƯƠNG 

 
Loại thông tin thị trường nào cần được thu thập? 

 Thu thập thông tin có chọn lọc 

 Thảo luận với nông dân về nhu cầu thông tin thị trường của họ 

 Đừng cố thu thập quá nhiều thông tin trong cùng một lúc 

Những nguồn cung cấp thông tin thị trường chủ yếu là gì? 
1. Thương nhân và chủ cơ sở chế biến  5. Sách báo 

2. Nông dân                                                            6. Tạp chí, bản tin 

3. Các cán bộ khuyến nông khác    7. Truyền thanh và truyền hình 

4. Các nhà nghiên cứu thị trường   8. Internet 

Cán bộ khuyến nông cần tham khảo nhiều nguồn thông tin thị trường khác nhau. 

Thông tin thị trường được thu thập với tần suất như thế nào? 
 Thường xuyên thu thập thông tin thị trường tuỳ theo điều kiện thời gian và 

nguồn lực cho phép. 

 Không nên thu thập thông tin thị trường chỉ trong một lần. 

Sử dụng phương pháp và công cụ nào để thu thập và kiểm tra chéo thông tin từ 
các thành viên thị trường? 

 Phương pháp phỏng vấn bán công khai (bằng bảng kiểm) và quan sát trực tiếp 

 Kiểm tra chéo thông tin (phương pháp đạc tam giác và quan sát trực tiếp) 

Làm thế nào để liên hệ với các thành viên thị trường và nên gặp họ ở đâu? 
 Nếu có thể, hãy liên hệ với các thành viên thị trường bằng email hoặc điện thoại 

trước khi phỏng vấn 

 Có thể gặp thương nhân và chủ cơ sở chế biến ở chợ, ở nhà của họ, ở cửa hàng 
hoặc trên đường. 

 Đôi khi có thể bố trí gặp gỡ trao đổi tại văn phòng hoặc ở quán cà phê 

 Đôi khi không cần thiết phải gặp mặt mà có thể thu thập thông tin bằng cách 
trao đổi qua điện thoại hoặc email. 
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5.1 Loại thông tin thị trường nào cần được thu thập? 

Thu thập thông tin thị trường là một phần quan trọng trong công tác khuyến nông. 
Thông tin thị trường rất có ích cho nông dân. Và cán bộ khuyến nông chỉ có thể tư 
vấn marketing tốt cho nông dân khi họ nắm vững thông tin thị trường.  

Một nguyên tắc mà cán bộ khuyến nông phải áp dụng là thu thập thông tin có chọn 
lọc, bởi vì: 

 Thu thập thông tin thị trường cần nhiều thời gian và đòi hỏi chi phí khá tốn 
kém. Trong khi đó, cán bộ khuyến nông lại phải cung cấp dịch vụ cho nhiều 
cộng đồng và làm việc với rất nhiều nông dân.  

 Không phải thông tin thị trường nào cũng cần thiết. Nông dân đã có chút ít 
kiến thức (mặc dù không toàn diện) về thị trường, đặc biệt về những sản 
phẩm truyền thống được sản xuất tại địa phương. Họ tiếp cận các thông tin 
này từ người cung ứng vật tư sản xuất, khách hàng, nông dân khác, người 
thân và bạn bè hoặc qua các chuyến đi, nghe đài, xem vô tuyến và đọc báo. 

 Nông dân có thể tự thu thập một số thông tin về thị trường và cán bộ khuyến 
nông nên khuyến khích nông dân làm công việc này khi có thể. 

 Nếu cán bộ khuyến nông chưa có nhiều kinh nghiệm trong thu thập thông tin 
thị trường, thì họ nên tập trung vào một số sản phẩm cụ thể. Sau này, số 
lượng sản phẩm cần thu thập thông tin thị trường sẽ được mở rộng thêm.  

Một nguyên tắc quan trọng là tránh thu thập quá nhiều thông tin cùng một lúc! 
Công việc thu thập thông tin thị trường là một quá trình tích lũy dần dần. 

Tóm lại, vai trò của cán bộ khuyến nông là giúp nông dân tiếp cận những thông tin 
mới và bổ ích. Cán bộ khuyến nông cần nắm rõ mong muốn và mối quan tâm của 
nông dân là gì? Họ đang gặp phải những vấn đề gì về thị trường? Câu hỏi về thị 
trường mà họ không tự trả lời được là gì? Họ muốn biết gì? Nếu chịu khó lắng 
nghe nông dân, cán bộ khuyến nông sẽ biết được nhu cầu thông tin của họ. 

Một nguyên tắc nữa là cán bộ khuyến nông cần chú ý tới những mặt hàng được 
sản xuất rộng rãi tại địa phương. Hầu hết nông dân đã có khá nhiều thông tin về 
tình hình địa phương, nhưng vai trò của cán bộ khuyến nông là giúp họ nắm bắt tốt 
hơn về thị trường bên ngoài.  
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Hình 5.1 Thảo luận về nhu cầu thông tin thị trường với nông dân
g tin về thị trường của các mặt hàng phi nông nghiệp cũng rất quan trọng bởi 
g có thể giúp nông dân đa dạng hóa ngành hàng và từ đó có những lựa chọn 
i hơn. Nhưng nên tập trung vào mặt hàng mới nào? Một lần nữa, những yêu 
ụ thể từ phía nông dân là điểm khởi đầu tốt. Tuy nhiên, cần chú ý là chỉ nên 
hập thông tin về những sản phẩm có thể được sản xuất thành công tại địa 
ng. 
    Hình 5.2 Yêu cầu của nông dân về thông tin thị trường 

Giá rau diếp ở thành phố 

Huế vào cuối tháng 4, đầu 
tháng 5 là bao nhiêu? 
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5.2 Những nguồn cung cấp thông tin thị trường chủ yếu là gì? 

Biết được thông tin nào cần thu thập mới chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo, cán bộ 
khuyến nông (và nông dân) phải biết nên thu thập thông tin ở đâu để giảm thiểu 
chi phí về thời gian và tiền bạc.   

Lý tưởng nhất là dựa vào nhiều nguồn thông tin thị trường khác nhau. Một nguồn 
thông tin không thể cung cấp đầy đủ thông tin và hiểu biết về thị trường. Dưới đây 
là sơ đồ một số nguồn thông tin sẽ được trình bày trong các phần tiếp theo.  

Hình 5.3 Các nguồn thông tin thị trường chính 

 
Thương nhân và 

chủ cơ sở chế biến 
nông nghiệp Nông dân  

 
 
 
 
 
 

Cán bộ 
khuyến nông 

khác 
 

Cán bộ khuyến 
nông/Nông dân  

 
 
 

Báo chí 

 
Internet 

Các ấn phẩm
 
 
 

 

1. Các trung gian thị trường 

Các trung gian thị trường (thương nhân, chủ cơ sở chế biến, ng
vụ vận chuyển) tiến hành mua và bán vật tư và sản phẩm hàng n
Họ là những nguồn thông tin tuyệt vời.   

Vì vậy, khi thu thập thông tin thị trường, cán bộ khuyến nông
cách trao đổi với các trung gian thị trường. Thương nhân và các 
thường rất bận nhưng kinh nghiệm cho thấy là họ luôn luôn vui 
tin nhất là khi họ biết rằng cán bộ khuyến nông lâm giúp nông
yêu cầu của thị trường. Họ mong muốn nông dân cung cấp cái m
chí coi cán bộ khuyến nông là một nguồn thông tin hữu ích về kh
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 Hình 5.4 Phỏng vấn người bán buôn
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huyến nông nên tham khảo thông tin từ nhiều thành viên tham gia thị 
 khuyến khích nông dân làm công việc này, ví dụ bằng cách cung cấp số 
i liên hệ của các tác nhân trên cho nông dân. Có hai lý do để tham khảo 
ồn thông tin: 

 thành viên thị trường khác nhau có thể cung cấp nhiều loại thông tin 
nhau (xem bảng 5.1). Một số thành viên có thể có thông tin về nhiều mặt 
 trong khi số khác chỉ có thông tin tập trung vào một hoặc một số sản 
 nhất định. Những thành viên này có thể đang buôn bán tại địa phương; 
ố khác thì thu mua hàng hoá ở các vùng khác hoặc các khu vực xa xôi. 
 chí có một số tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu. 

 khảo thông tin từ nhiều nguồn khác nhau cho phép cán bộ khuyến nông 
tra mức độ chính xác và hoàn chỉnh của thông tin mà mỗi thành viên thị 
g cung cấp. Người cung cấp thông tin không phải lúc nào cũng đưa ra 
 thông tin đáng tin cậy. Vì vậy, cần phải kiểm tra mức độ chính xác của 
ông tin thu thập được. Vấn đề này rất quan trọng và được trình bày chi 
ng phần 5.7 của chương này. 

g những khó khăn khi phỏng vấn người tham gia thị trường là khoảng 
 thể dễ dàng tiếp cận thương nhân và chủ cơ sở chế biến tại địa phương. 
n, không phải lúc nào họ cũng nắm vững các thông tin về thị trường, đặc 
c thông tin trong phạm vi cấp vùng, cấp quốc gia hay quốc tế. 
thành viên có thông tin về các thị trường này thường ở xa
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Bảng 5.1: Các thông tin thị trường có thể thu thập được từ mỗi loại thành viên thị trường 
Thành viên thị trường Loại thông tin 

1. Các nhà máy hoặc người bán buôn vật 
tư nông nghiệp (thường nằm ngoài địa 
bàn huyện) 

  

 Giá bán buôn hiện thời của các loại vật tư khác nhau 
 Xu thế giá bán buôn của các loại vật tư 
 Những thuận lợi và hạn chế của các giống cây trồng khác nhau, các loại thuốc hóa học 

và các trang thiết bị chế biến,v.v… 

2. Người cung cấp vật tư địa phương (tại 
thôn, xã và huyện) 

  

 Các loại vật tư nông nghiệp có tại địa phương 
 Giá bán lẻ vật tư nông nghiệp tại địa phương (giá hiện thời và xu thế giá) 
 Các điều khoản trong mua bán. 

3. Người mua, thương nhân tại địa 
phương (người thu mua, chủ cơ sở 
chế biến nhỏ)  

 

 Các hình thức trao đổi với nông dân tại địa phương 
 Các hình thức trao đổi giữa người thu mua và người mua trong và ngoài huyện 
 Các yêu cầu của họ về sản phẩm 
 Các yêu cầu về sản phẩm của người mua 
 Mô hình cung ứng trong xã hoặc trong huyện (ví dụ: số lượng, tính mùa vụ, xu thế) 
 Xu thế giá của những mặt hàng nông sản truyền thống tại địa phương 

4. Người mua sỉ/chủ cơ sở hoặc nhà 
máy chế biến có quy mô lớn và 
vừa(thường ở ngoài huyện) 

 Xu thế sản xuất tại các khu vực cung cấp khác nhau 
 Vị thế cạnh tranh của các khu vực cung cấp khác nhau 
 Các đặc điểm về cầu (số lượng, yêu cầu về chất lượng, tính mùa vụ, xu thế) trong khu 

vực, ở quy mô quốc gia hoặc đôi khi tại thị trường quốc tế 
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  Giá mua sỉ hoặc mua tại nhà máy 
 Tính mùa vụ và xu thế giá  

 Các cơ hội marketing 

5. Người bán lẻ địa phương (trong 
thôn, xã hoặc huyện) 

 Sở thích của người tiêu dùng địa phương 
 Tính mùa vụ của cầu tại địa phương 
 Xu thế cầu tại địa phương 
 Giá bán lẻ tại các thị trường địa phương (hiện thời, xu thế và tính mùa vụ) 

6. Người bán lẻ tại thành thị (Ở ngoài 
huyện) 

 Sở thích của người tiêu dùng tại thành thị 
 Tính mùa vụ của cầu tại thị trường thành thị 
 Xu thế cầu tại thị trường thành thị 
 Giá bán lẻ tại thị trường thành thị (hiện thời, xu thế và mùa vụ) 

7. Chủ phương tiện vận chuyển  Hướng và lượng luân chuyển các mặt hàng nông sản từ huyện 
 Tính mùa vụ của các dòng sản phẩm 
 Địa điểm và địa chỉ liên hệ của các thương nhân và chủ cơ sở chế biến quan trọng 
 Chi phí vận chuyển 
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Có ít nhất hai cách khắc phục khó khăn này: 

 Cách thứ nhất là tiếp cận các thương nhân bên ngoài thường xuyên đến thu 
mua nông sản tại địa phương. Những người cung cấp dịch vụ vận chuyển 
cũng thường phải chuyên trở hàng hoá đi xa nên họ nắm được nhiều thông 
tin về dòng luân chuyển sản phẩm giữa các khu vực, chi phí vận chuyển 
đến các địa phương khác nhau và thông tin về những người mua bên ngoài.   

 Cách thứ hai là sử dụng điện thoại và email để thu thập thông tin từ các 
thành viên thị trường. Thu thập thông tin bằng cách này sẽ được trình bày 
chi tiết trong mục 5.5. 

2. Nông dân 

Nông dân cũng là một nguồn cung cấp thông tin về thị trường, đặc biệt là những 
nông dân đã thành công trong việc đa dạng hoá cây trồng, sáng tạo trong các chiến 
lược marketing, và nắm bắt tốt về cung và cầu của một số sản phẩm cụ thể.  

Cán bộ khuyến nông nên khuyến khích người sản xuất trao đổi và học hỏi từ 
những nông dân trên. Cán bộ khuyến nông có thể gặp gỡ những nông dân này 
ngay trong xã và huyện hoặc ở khu vực lân cận nơi mà họ đã từng làm việc. Cán 
bộ khuyến nông có thể trực tiếp tới các địa phương để gặp nông dân. Tuy nhiên 
với sự phát triển của các phương tiện thông tin liên lạc và sự phổ biến của điện 
thoại tại khu vực nông thôn thì cán bộ khuyến nông có thể trao đổi thông tin qua 
điện thoại. 

3. Cán bộ khuyến nông khác 

Cán bộ khuyến nông trong huyện có thể cung cấp các thông tin hữu ích về các thị 
trường trong khu vực hoạt động của họ. Những thông tin này nên được trao đổi 
thường xuyên qua điện thoại và trong các cuộc họp với sự tham gia của một số 
nông dân tiêu biểu. 

Cán bộ khuyến nông tại những khu vực khác trong tỉnh, hoặc đồng nghiệp của họ 
ở các trung tâm khuyến nông của tỉnh khác (thậm chí là quốc gia khác), cũng được 
coi là một cung cấp thông tin thị trường rất hiệu quả. Có thể tiếp cận các thông tin 
về thị trường bên ngoài thông qua các đối tượng này. Thỉnh thoảng có thể liên lạc 
với họ qua điện thoại và e-mail. 
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. Nhà nghiên cứu thị trường 

iện nay ở Việt Nam vẫn chưa có nhiều nhà nghiên cứu thị trường có kinh 
nghiệm. Tuy nhiên, cán bộ khuyến nông có thể liên hệ với một số nhà nghiên cứu 

i các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức và dự án phát triển để thu thập tài 
liệu, thông tin liên quan và hiểu sâu hơn về hệ thống marketing nông nghiệp. 

án bộ khuyến nông cấp tỉnh thường có điều kiện thuận lợi hơn so với đồng 
ệp của họ ở cấp huyện xã khi liên hệ với các nhà nghiên cứu thị trường trong 

hạm vi khu vực và trên cả nước. Họ đóng vai trò là cầu nối giữa các đồng nghiệp 
cấp huyện và nhữngnhà nghiên cứu ở các trường đại học hoặc các trung tâm 

ghiên cứu.   

ảng 5.2 liệt kê một số tổ chức và dự án đã và đang tiến hành nghiên cứu thị 
trường cho một vài loại hàng hoá tại Việt Nam. Có thể tiếp cận các thông tin chi 
ết về một số chuỗi cung ứng và hệ thống marketing cụ thể qua các nguồn này. 

Hình 5.5 Các khuyến nông viên đang chia sẻ thông tin thị trường 
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Bảng 5.2 Một số tổ chức và dự án thực hiện nghiên cứu thị trường  

Tổ chức / Dự án Lĩnh vực hoạt động / Nghiên cứu thị trường 
Các ngành hàng 

Địa chỉ liên hệ 

FAVRI 
Viện nghiên cứu Rau Quả 

 Nghiên cứu khoa học về rau quả 

 Nghiên cứu về marketing và tiêu thụ rau quả 

 Tạp chí thông tin làm vườn hàng tháng và hàng quý 

Hoang Bang An 
Tel: (04) 27628276257/ 8 54 
Fax: (04) 8.276148 
E-mail: v .vnnrqhnvn@hn .vn 

IPSARD 
Viện Nghiên cứu Chính sách 
và Chiến lược Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

 Tư vấn về chính sách và chiến lược 

 Nghiên cứu các hệ thống nông nghiệp 

 Phân tích các chuỗi ngành hàng và thị trường nông nghiệp (gạo, 
cà phê, hạt tiêu, v.v…) 

 Các thông tin chiến lược về sản xuất và thị trường nông nghiệp 

Đặng Kim Sơn 
Tel: (04) 972 3390  
E-mail: d mangkimson_ ard@yahoo.com
http://ww.ipsard.gov.vn
 
 

CASRAD 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát 
triển Hệ thống nông nghiệp 

 Sản xuất nông nghiệp và tổ chức nông thôn 

 Phân tích và phát triển chuỗi giá trị (chuối, vải, hồng, gạo, rau 
an toàn, cà phê, v.v…) 

Đào Thế Anh 
Tel: (034) 650-862 
Fax: (034) 650-793 
Email: daotheanh@fpt.vn

GTZ 

Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức 

 

 Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 Phát triển kinh tế địa phương tại An Giang, Đăk Lăk, Hưng Yên 
và Quảng Nam 

 Phân tích và phát triển các chuỗi giá trị (cà phê, điều, nhãn, bơ, 
bưởi, thanh long, rau, mây, v.v…) 

Thomas Finkel 
Tel: (04) 7710073/4/5 
Fax: (04) 7710076 
E-mail: T el@homas.Fink gtz.de
http://ww org.vw.sme-gtz. n
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DANIDA 
Cơ qua tế Đan n phát triển quốc 
mạch 

 Hỗ trợ tiểu ngành cá, bao gồm cả xuất khẩu thủy sản 

 Phát tri An, Lâm ển khu vực tư nhân tại tỉnh Hà Tây, Nghệ 
Đồng và Khánh Hòa 

 Phân tích và phát triển chuỗi giá trị (ví dụ: rau)  

JØrn Fredsgaard Sørensen 
Tel: (04) 944 52 48 
Fax: (04) 944 52 47 
E-mail: senior-advisor@gcf-vn.org  
http://www.gcf-vn.org

ILO 
Tổ chức lao động quốc tế 

 Phát triển các doanh nghiệp nhỏ tổng hợp ở tỉnh Thanh Hóa, 
Quảng Ngãi, Bình Phước và Trà Vinh 

 Phân tích và phát triển chuỗi giá trị (cá, điều, lách  v.v…)  

Bas Rosemuller 
Tel: (04) 9445112 
Fax: (04) 9445114 
E-mail: rozemuller@ilohn.org.vn

ACIAR 
Trung tâm Nghiên cứu Nông 
nghiệp quốc tế, Australia 

 Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm thuỷ sản và 
nông nghiệp của Việt Nam 

 ụ: gia súc, quả) Nghiên cứu thị trường (ví d

 Thông tin thị trường nông nghiệp (Đồng bằng sông Hồng). 

Misha Coleman 
Tel: (04) 8317755  
Fax: (04) 8317707 
 

M4P Project 
Dự án phát triển thị trường vì 
người nghèo 

 

 Đối thoại chính sách 

 Nghiên cứu và phân tích thị trường (ví dụ: sắn, chè, hành động 
tập thể, thương hiệu) 

 

Dominic Smith 
Tel: +(04) 9331374  
Fax: +(04) 9331373  
E-mail: info@markets4poor.org
http://www.markets4poor.org
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OXFAM Hong Kong  An ninh lương thực và thu nhập, lao động và thương mại 

 Nghiên cứu và phân tích thị trường (tre) 

Richard Jones 
Tel: (04) 9454406 
Fax: (04) 9454405 
Mobile: 0912073504 
E-mail: richardj@ohk.org.vn

SNV 

Tổ chức phát triển Hà Lan 

 Khuyến nông vì người nghèo và liên kết thị trường tại tỉnh Sơn 
La, Điện Biên, Lai Châu, Thái Nguyên, Ninh Bình, Đồng Hới, 
Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế  

 m, Phân tích và tư vấn thị trường (chè, gạo tám, lách, nhãn, nấ
hoa, gia súc, nước mắm và đồ thủ công mỹ nghệ)  

Nico Janssen 
Tel: (04) 8463791  
Fax: (04) 8463794  
E-mail: njanssen@snvworld.org
http://www.snv.org.vn/

Fresh Studio Innovations Asia  Dịch vụ tư vấn và kinh doanh 

 Nghiên cứu thị trường rau quả và hoa 

 Phát triển chuỗi giá trị 

Siebe van Wijk 
Tel.: +84 (0)4 715 1488  
Fax: +84 (0)4 715 1486 
Email: vietnam@freshstudio.biz
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5. Báo chí 

Thông tin th ng, đặc là các thông tin  xu thế giá của một số mặt hàng 
cụ thể thườn ược đăng t ên các b u ơng và địa phương.  Một số bài 
báo còn c p thông ti hân tíc  và cầu, thông tin về các doanh 
ngh  ngh  đầu t   

M  t củ g tin này là chúng cho phép cán 
b  t  về ng ở các vùng trong nước và các 
n hi hí m ộ khuyến nông chỉ mất 
v u

Trung tâm hoặc trạm khuyến nông nên đặt mua một vài tờ báo địa phương hoặc 
trung ương. Khi đ  cá  khuyến nông cần chú ý tới các bài cung cấp thông 
tin và phân tích về ờn

 

 

 

 

 

 

 

6 tạp chí, b

C ấ hiều tạp chí, b n ỳ g ề thị 
trường nông nghiệp. Một số tạp chí, bản tin chuyên về các vấn đề kinh tế và kinh 
doanh, trong khi một số khác lại tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp cụ thể. Một số 
tạp chí mang tính chuyên môn, tuy nhiên cũng có khá nhiều tạp chí phổ thông. 
Cũng giống như báo chí, các tạp chí và bản tin định kỳ cung cấp cơ hội tiếp cận 
các thông tin về thị trư  bên ngoài

T chí và bản tin do các ban thông tin thị trường xuất bản thường rất bổ ích. Bộ 
T ng mại, bộ Tài chính và bộ Nông nghiệp đều có các ban thông tin thị trường 
riêng và xuất bản định  các bản tin. Nhiều tỉnh cũng đang tiến hành phát triển hệ 
t  thông tin th , và họ cũ ẽ cho ra đời các tạp chí và bản tin riêng 
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của mình. 

Cán bộ khuyến nông cấp tỉnh và cấp quốc gia có nhiều cơ hội để thu thập những 
thông tin này và phổ biến rộng rãi cho các cấp thấp hơn trong hệ thống. Những cán 
bộ được chọn lựa trong các tổ chức này thường đóng vai trò là một thông tin viên 
có nhiệm vụ phổ biến những thông tin bổ ích nhất đã được thu thập từ các bản tin 

ng xuyên.  Các đài truyền hình và truyền 

định kỳ tới các xã, huyện và tỉnh có liên quan. 

    

     
7. Đài phát thanh và truyền hình 

Cán bộ khuyến nông có thể tiếp cận thông tin và nắm bắt thị trường nông nghiệp 
qua nghe đài và xem truyền hình thườ
thanh địa phương thường phát các bản tin chuyên đề về nông nghiệp và kinh 
tế/kinh doanh, cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về thị trường và marketing. 
Thời gian phát sóng của các chương trình có thể thay đổi, vì vậy, cán bộ khuyến 
nông nên truy cập trang web của đài tiếng nói Việt Nam (http://www.tnvn.gov.vn) 

Các bản tin thị trường và giá cả 

 Trung tâm thông tin Thương Mại Việt Nam, Bộ Thương Mại 

 Bản tin thị trường (ra hàng ngày) 

 Bản tin vật tư nông nghiệp (ra hàng ngày) 

 Bản tin thương mại trong nước (ra hàng tuần) 

 Bản tin thư

iên cứu thị trường và giá cả, Bộ Tài chính

ơng mại quốc tế (3 số/tháng) 

Viện Ngh  

 g Chủ nhật (ra vào các ngày Chủ Nhật) 

 Bản tin thị trường (ra hàng ngày, trừ Chủ Nhật) 

Bản tin thị trườn

Viện nghiên cứu Hoa quả miền Nam (SOFRI) 

 Thông tin về thị trường hoa quả (ra hàng tháng) 

Sở Nông nghiệp tại các tỉnh 

 

 Thông tin thị trường về Nông Lâm sản của tỉnh Bình Định (ra hàng tuần) 

 Thông tin thị trường về Nông Lâm sản của tỉnh Lào Cai (ra hàng tuần)  

Nông nghiệp và thị trường tỉnh Đăk Lăk (ra hàng tháng) 

 

 52



 

và Đài truyền hình Việt Nam (www.vtv.org.vn) để nắm được lịch phát song chính 
xác của các chương trình. Trang web của Đài tiếng nói Việt Nam cũng cung cấp 

 

8. Internet 

Internet ngà
nay, 
ở nh
nông
nướ ố

ện ở Việt 
ệp

g có thể 

các thông tin về thời gian phát sóng của các chương trình trong khu vực. 

 “Nông
1:05–

 “Bản 
1:05–

 “Doan

M

 “Bản 

sáng v

 “Hội 
7:20 c

 “Bản 

 “Thị t

cán bộ 
ững vùn
 có thể

c và qu

Hi
nông nghi
dụn
tin cụ thể
(http://www
ví dụ “thị tr
danh sách cá

 

Một số chương trình phát thanh có liên quan tới thị trường 

 nghiệp và Nông thôn”: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu lúc 5:30–5:50 sáng và 
1:25 chiều; VOV1 và VOV2. 

tin ngắn: Thời ti áu lúc 7:25–7:30 sáng và 
1:25; VOV1 và VOV2. 

h nghiệp và Doanh nhân”: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu lúc 11:05–11:20 
và VOV2. 

ứ năm lúc 11:05–11:20 sáng và 7:05–

úc 4:00–4:05 chiều; VOV1 và VOV2. 

ột số c  trường 

a và 6:45 chiều; VTV1. 

tin định kỳ về dân tộc miền núi”: Hàng tháng lúc 3:30 chiều; VTV1. 

ết và Giá cả”: Thứ Hai đến thứ S

à 7:05–7:20 chiều.; VOV1 

nhập kinh tế thế giới”: Thứ ba đến th
hiều.; VOV1 và VOV2. 

tin giá cả thị trường”: hàng ngày l

hương trình truyền hình về kinh doanh và thị

rường 24 giờ”: Thứ hai đến thứ Sáu lúc 12:20 trư
y càng được sử dụng phổ biến trong quá trình thu thập thông tin. Hiện 
ứ đâu ở Việt Nam, kể cả 

 bộ khuyến 
ghiệp trong 

c tế mà không cần rời khỏi văn phòng.  

Nam đã có rất nhiều trang web với các thông tin hữu ích về thị trường 
, trong đó có một vài diễn đàn trực tuyến và chuyên đề nơi người s  
đưa các câu hỏi và yêu cầu thông tin cụ thể. Có thể thu thập các thông 

ng các công cụ tìm kiếm như google 

 

khuyến nông có thể truy cập internet tại bất c
g sâu vùng xa. Với một máy tính có kết nối Internet, cán

 thu thập được rất nhiều thông tin về thị trường nông n

ử

 bằng cách sử dụ
.google.com.vn).  Bằng các từ khóa liên quan đến nhu cầu thông tin, 
ường trâu bò” hoặc “thị trường sắn”, cán bộ khuyến nông sẽ có một 
c trang web có các thông tin liên quan. 
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D

PTNT (

anh 

.agr

sách  t ng web  

 Cổ oviet

các

.gov

ra

.vn/ng thông tin của Bộ NN& http://www ) 

 Tr a  và P   ang web xúc tiến kinh do nh của Bộ Nông nghiệp hát triển Nông thôn (http://210.245.60.189/) 

d.gov.v Ph n ng nghiệp  t N n/ và Phát riển ông thôn (http://www.mar fsiu/òng thông tin An toàn lươ g thực của Bộ Nô ) 

 VI i ( .vn/NANET, Bộ Thương Mạ http://vinanet.com ) 

 Bả C ARD) (ht 2 0. atp://210. 45.6 189/html/DuanSusper/vietnamess. sp) 

 

n tin thị trường rau quả ( IRAD/AVRDC/M

 Tạ u 60.189/tap chí Marketing và Sản x ất (http://210.245. pchi/sxtt/) 

 Là n linh.comm kinh doanh với Viet Li h (http://www.viet .vn/e_index.html) 

edia. Di  à VNMe :/ m vn/dia) (http /vn giaoluu/) 

wforum Di g ần Thơ) ( r tu .vn .ph 10http://fo um.c .edu /vie p?f=

ễn đàn trực tuyến về nông nghiệp (CIFPEN v

ễn đàn trực tuyền về Nôn  nghiệp (Đại học C )

 Tr n i trực tuy
(ht v ?chuyen

ang thông tin của nông dâ
tp://vietnamgateway.org/

 (Diễn đàn trao đổ
anhoaxa/index.php

ến) 
muc=02) 

 “Thị tr www .com.vn/ường 24 giờ” (http:// 1.thitruong24h )

 Trang ành h ệp (http://www.chonongsan.com.vn/) 

 

 web về thị trường ng àng nông nghi

http://www.google.com.vn/
http://www.google.com.vn/
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Một số gợi ý để thu thập thông tin từ Internet 

thư mục trong máy tính. Đặt tên thư mục. Ví dụ: “ thông tin thị 

ục con trong thư mục này với các chủ đề khác nhau (ví dụ: theo
, cung c p vật tư, thương nhân, cơ sở chế biến, v.v…) 

ng cụ tìm ếm để tìm thô n cần bằng các từ khóa (ví dụ: giá 

i báo có n ư mục thích hợp 

ố liệu liên quan và ghi lại vào các bảng biểu thích 

 m
m

ng ngô, trâu bò, v.v…) 

ác thông tin và s

ấ

 ki

ội dung liên quan vào th

ng ti
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ậ ị ng như th

ản: trong khuôn kh ực cho phép thì thu 
ường càng th ốt!  Thu thập thông tin thị 

ộ ng c hi ột lần rồi kết thúc. 
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b  th ổ biến thông tin tới 
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Nên sử d g quá trình 
hỏn hảo 
ận. Cầ
ạt c

 đại lý buôn giống ngô đã được phỏng vấn để tìm hiểu về 
vấn đề này và xác định các giải pháp. 

ụng bảng liệt kê– danh sách các vấn đề và câu hỏi chính – tron
p g vấn. Bảng liệt kê sẽ giúp người phỏng vấn nhớ các nội dung chính cần t

n lưu ý rằng, bảng liệt kê khác với bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi gồm hàng lu
lo ác câu hỏi đã được chuẩn bị rất kỹ từ trước. 

 

 

 

Các bảng liệt kê khác nhau về nội dung và số lượng, tuỳ vào mục đích và loại 
thông tin người phỏng vấn muốn thu thập. Cần chuẩn bị các bảng liệt kê khác 
nhau cho các loại thành viên thị trường khác nhau bởi mỗi loại thành viên thị 
trường chỉ biết về một số vấn đề cụ thể tuỳ thuộc vào vị trí và chức năng của họ 
trong hệ thống marketing (xem bảng 5.1 trong chương này).    

Bảng 5.3 giới thiệu về một bảng liệt kê được thiết kế để phỏng vấn người buôn hạt 
giống ngô tại tỉnh Hòa Bình. Vấn đề của nông dân là thiếu tiếp cận tới nguồn hạt 
giống ngô, vì vậy, các

Bảng 5.3 Bảng liệt kê để phỏng vấn người buôn hạt giống ngô ở huyện 

1. Giống ngô và chất lượng a. Các giống ngô hiện có ở chợ 
b. Chất lượng các giống ngô tại chợ 
c. Điểm mạnh và điểm hạn chế của mỗi loại giống  

2. Bán giống 

  

a. Các giống ngô được mua và bán 
b. Lượng giống ngô được mua và bán (đối với mỗi lo

giống khác nhau) 
c. Xu thế bán của mỗi loại giống và các lý do 
d. Xu thế bán và giá trong tương lai, các lý do 
e. Các điều khoản/điều kiện đi kèm với việc bán giống 

Bảng liệt kê là gì? 
Là danh sách các vấn đề và câu hỏi hướng dẫn quá trình phỏng vấn 

bán cấu trúc 

Là thảo luận (đặt những câu hỏi bán công khai) xung quanh một số vấn
đề cụ thể 

Phỏng vấn bán cấu trúc là gì? 
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3. Người cung cấp giống 

  

a. Những người cung cấp giống và địa điểm của họ 
b g cấp giống trong 3 n. Những thay đổi về người cun ă

qua (số lượng, địa điểm, lượng mua và bán), các lý do 
c. Các vấn ung cấp giống  đề trong c

4. Cản trở và cơ hội 
  

a. Những cản trở chính đối với việc phát triển kinh 
doanh hạt giống 

b. Các giải pháp cho các vấn đề này 
c. Các cơ hội chính để phát triển kinh doanh hạt giống 
d. Những yếu tố đóng góp/tạo điều kiện cho sự phát tri

này 
e. Nhữ g dân tăng cường sự tiếp cận ng đề xuất giúp nôn t

nguồn giống 
 

ả năng thu thập thông tin từ các thương nhân, chủ cơ sở chế biến và các thành 
viên thị trường khác phụ thuộc vào kỹ năng giao tiếp và kỹ năng phỏng vấn của 

Không phải ai cũng có các kỹ năng phỏng vấn cần thiết. Các kỹ năng này chỉ có 

g các gợi ý đó sẽ giúp cán bộ khuyến nông 
quen thuộc với các kỹ năng phỏng vấn người cung cấp thông tin. 

trọng và nên 
ợc rất nhiều thông qua 

quan sát. Ví dụ, khi tới các iống và chất lượng 
của các sản phẩm được mua ợc áp 
dụng, kiểm chứng phương tiện vận chuyển người nông dân và thương nhân sử 

 số lượng và l  xác nhận thời điểm 
ua bán cao điểm hoặc thời

mua bán, v.v...  

 

 

Kh

cán bộ khuyến nông. Phải lấy được niềm tin của người cung cấp thông tin bằng 
cách tạo ra một môi trường thân thiện và thoải mái khi gặp gỡ phỏng vấn và trao 
đổi với họ. Khả năng khuấy động một buổi thảo luận công khai là rất quan trọng 
để thu thập được những thông tin đúng.   

thể đạt được qua trải nghiệm và thực hành. Hộp dưới đây cung cấp một số gợi ý 
về kỹ năng lắng nghe và thăm dò có thể áp dụng khi phỏng vấn các thành viên thị 
trường. Nên sử dụng những gợi ý này thường xuyên như một bảng liệt kê cho kỹ 
năng phỏng vấn. Thực hành và áp dụn

Quan sát trực tiếp cũng là một phương pháp thu thập thông tin quan 
sử dụng cùng với phỏng vấn bán cấu trúc. Có thể biết đư

khu chợ, có thể quan sát các loại g
 bán, kiểm tra các phương thức sau thu hoạch đư

dụng, ước tính oại người cung cấp và người mua,
m  điểm ít mua bán nhất, ước tính khối lượng hàng được 

Quan sát trực tiếp là gì ? 

Thu thập các thông tin định tính thông qua quan sát 
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Khi tham quan các cơ sở th được 
những phương tiện lưu kho
đánh giá kịp thời công suất chế

ương nhân hoặc cơ sở chế biến, có thể quan sát 
, kiểm tra các loại trang thiết bị và khả năng chế biến, 

 biến. 

 

 

 

 

 Có thái 

 Tiếp xú

 Hỏi các

 Tránh đ

 Sử dụng
bao nhiê

 Nên đưa

 Thường

 

 Bày tỏ s
nói 

 Làm cho

 Không n

 Giữ yên

 Làm rõ 

 Diễn giả
thông ti

 Đặt câu
thông ti
thập từ c

 Ghi ché

 Tránh p
thị trườn

 Tạo cơ h
và sau k

 

Một số gợi ý khi phỏng vấn các thành viên thị trường  

độ thân thiện v

c bằng mắt 

 câu hỏi trực tiế

ịnh hướng câu trả l i đưa ra câu hỏi 

 các câu hỏi bắ
u” để thăm dò thô

 ra các câu hỏi nhạy cảm vào phút chót 

 xuyên bày tỏ sự đồng tình hoặc thán phục 

à thoải mái  

p, đơn giản và rõ ràng 

ời kh

t đầu bằng “cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao, như thế nào và
ng tin 

ự quan tâm và chú ý vào những gì mà người cung cấp thông tin đang 

 người cung cấp thông tin nghĩ rằng họ là chuyên gia 

gắt lời người cung cấp thông tin 

 lặng để khuyến khích người cung cấp thông tin nói 

thông tin khi cần thiết 

i lại thông tin để đảm bảo bạn hiểu đúng thông điệp từ người cung cấp 
n 

 hỏi với người cung cấp thông tin khi bạn nghi ngờ về độ chính xác của 
n được cung cấp (ví dụ: đưa ra ví dụ về các thông tin đối lập được thu 
ác nguồn khác) 

p các thông tin chính hoặc ghi âm buổi phỏng vấn 

hỏng vấn/thảo luận dài (không nên kéo dài quá 30 phút): các thành viên 
g là những người rất bận 

ội cho người cung cấp thông tin đưa ra các câu hỏi (lúc ban đầu, trong 
hi phỏng vấn) 
58



 

Hình 5.6 Cán bộ khuyến nông sử dụng phương pháp quan sát trực tiếp trong 
quá trình vận chuyển 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 ng? 

Cần ng để thông báo với họ dự định của 
mìn o đổi với họ.  Điện 
thoạ  thể sử dụng email bởi hiện 
nay, em ử dụng khá phổ biến. Giấy 
giớ  là phương tiện có ích khi gặp thành viên thị 
trườ

Kh ở 
chế biế bản 
thân m ng báo cho họ khoảng thời gian cần phỏng vấn. Nếu 
đượ  để khuyến khích sự 
hợp i 
người c quan trọng trong lần liên hệ đầu tiên.  

Tuy g 
tin. Cán b ể không biết được số điện thoại hay địa chỉ email
của họ để liên hệ. Trong những trường hợp như vậy, tốt nhất là tiếp cận đối tượng 
ực tiếp. Cán bộ khuyến nông  nên giới thiệu về bản thân mình và xin cung cấp 

một số thông tin tại chỗ.  Kinh nghiệm cho thấy, các thương nhân và chủ cơ sở chế 
iến nông sản rất sẵn lòng chia sẻ và trao đổi thông tin về tình hình thị trường. 

rong trường hợp cán bộ khuyến nông biết rõ về người cung cấp thông tin và có 
mối quan hệ tốt, có thể thăm hỏi mà không cần báo trước. Những cuộc thăm hỏi 
không chính thức như vậy giúp duy trì mối quan hệ thường xuyên với người cung 

 Làm thế nào để liên hệ với các thành viên thị trườ

 liên hệ trước với các thành viên thị trườ
h và xắp xếp thời gian, địa điểm phù hợp để gặp gỡ và tra
i được coi là phương tiện liên lạc hữu ích nhất. Có

đang được sail là phương tiện trao đổi thông tin 
i thiệu của cơ quan cũng có thể
ng lần đầu tiên.  

i liên hệ với các thành viên thị trường – ví dụ như thương nhân hoặc chủ cơ s
n (đặc biệt là đối với những người bạn biết lần đầu) cần giới thiệu về 
ình, giải thích lý do, thô

c giới thiệu bởi một bên thứ 3, nên đề cập đến việc này
 tác từ phía họ. Giới thiệu những thông tin cơ bản về công việc của mình vớ
được phỏng vấn là một công việ

 nhiên, không phải lúc nào cũng có thể liên hệ trước với người cung cấp thôn
ộ khuyến nông có th  

tr

b

T
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cấp thông tin và đảm bảo sự tiếp cận thường xuyên với người cung cấp thông tin 
thị trường. 

5.6 Nên gặp gỡ các thành viên thị trường ở đâu? 

ó thể gặp gỡ các thành viên thị trường tại chợ, tại nhà, cơ sở sản xuất hoặc trên 
đường khi thu gom hoặc vận chuyển sản phẩm. Ngoài ra, có thể tiếp cận các thành 

iên này ở những nơi thuận lợi cho trao đổi thông tin như quán cà phê hoặc nhà 
àng khi đã có mối quan hệ tốt với họ. Thậm chí, khi đã thiết lập được mối quan 
ệ tốt với các thành viên thị trường, cán bộ khuyến nông có thể chủ động đến văn 
hòng hoặc nhà của họ để trao đổi thông tin. 

 

C

v
h
h
p

 

Mặc dù
thu thậ
cán bộ
thoại h

5.7 

Bằng c
cán bộ
nhau đ
hơn để
pháp n

 

Hình 5.7 Thu thập thông tin thị trường bằng điện thoại 
 

 

 

 

 

, gặp gỡ trao đổi trực tiếp là cần thiết, đôi khi cán bộ khuyến nông có thể 
p thông tin qua điện thoại hoặc email. Công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu 
 khuyến nông đã gặp gỡ hoặc liên hệ với người cung cấp thông tin qua điện 
oặc email. 

Làm thế nào để kiểm tra chất lượng thông tin thu được từ các 
thành viên thị trường? 

ách so sánh các thông tin do các thành viên thị trường khác nhau cung cấp, 
 khuyến nông sẽ biết độ chính xác của thông tin. Nếu các thành viên khác 
ưa ra những thông tin khác nhau về cùng một vấn đề, cần phải tìm hiểu kỹ 
 xác định xem thông tin nào là đúng và thông tin nào cần loại bỏ. Phương 
ày được gọi là phương pháp đạc tam giác.  
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Hình 5.8: Kiểm tra chéo thông tin từ nhiều nguồn khác nhau

Có thể sử dụng phương pháp quan sát trực tiếp để kiểm chứng thông tin. Điều này 
có nghĩa là so sánh những thông tin thu thập được từ người cung cấp thông tin với 
những gì quan sát được về hoạt động kinh doanh và hành vi của họ.  Ví dụ, chỉ 
bằng quan sát có thể khẳng định hoặc bác bỏ những phát biểu của họ về các loại 
giống được buôn bán, chất lượng sản phẩm, các phương thức sau thu hoạch, khả 
năng lưu kho và chế biến, số lượng và loại người cung cấp, v.v…   

5.8 Làm thế nào để ghi lại các thông tin thị trường lấy từ nhiều 
nguồn khác nhau?  

Thu thập thông tin thị trường tốn rất nhiều thời gian, nhưng các thông tin đó sẽ 
không có ích nếu không được ghi chép và lưu trữ. Cần phải có một cơ sở dữ liệu 
để ghi chép và lưu giữ các thông tin thị trường một cách phù hợp.  

nh
chép c ổ hoặc bằng một văn bản hoặc một tệp tin (nếu 
Với ững thông tin thị trường không thể lưu giữ bằng một mẫu chuẩn, cần ghi 

ác thông tin vào một cuốn s
cán bộ khuyến nông có máy tính). Sau này, các thông tin đó sẽ được trao đổi với 
nông dân, thương nhân hoặc được phân tích trước khi phổ biến. 
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gười cung cấp 

 ề người mua hàng nông sản 
ở khu vực địa phương và từ các huyện hay tỉnh khác.  

 
Tuy nhiên, có rất nhiều thông tin thị trường có thể lưu trữ theo các mẫu biểu khác 
nhau. Cán bộ khuyến nông có thể xây dựng một số bảng để ghi chép và lưu trữ 
thông tin tuỳ thuộc vào thông tin được thu thập. Dưới đây là một số ví dụ: 

 Bảng 5.4 được sử dụng để lưu trữ các thông tin về một vài n

Hình 5.9: Cập nhật dữ liệu, thông tin thị trường vào máy tính 

vật tư nông nghiệp. 

Bảng 5.5 được dung để ghi chép các thông tin v

 Thông tin về giá (hàng tuần hoặc hàng tháng) tại một số địa bàn cụ thể 
được lưu trữ trong bảng 5.6. 

 Các thông tin về nguồn cung địa phương được giới thiệu trong bảng 5.7. 
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Bảng 5.4 Người cung cấp hạt giống rau trong và ngoài huyện 
 Địa chỉ và iện  số đ

thoại 
Loại giốhạt ng 
được bán 

C  hạt hất lượng
giống 

Giá Các điều 
khoản/điều kiện 
đi kèm 

Nhận xét khác 

Người cung cấp 
A 

      

Người cung cấp 
B 

      

Người cung cấp 
C 

      

(…)       

 

Bảng 5.5 Người mua hoa q tron u nh v c ận uả g h yện, tỉ à cá  tỉnh lân c
 Địa chỉ v  à số

điện thoại 
Lo  ại quả 
đư mợc ua 

Yê uu cầ  về 
số l gượn  

Các yêu cầu 
về đóng gói 
và chất 
lượng 

Địa điểm 
mua 

Giá mua 
vào 

Các điều 
kiện thanh 
toán 

Nhận xét 
khác 

Người mua A         

Người mua B         

Người mua C         

(…)         

 



Xử lý và phân tích thông tin thị trường 

Bảng 2.6: Giá ngô mua vào của công ty CP Hà Tây 
 Tháng 

1 
Tháng 
2 

Tháng 
3 

Tháng 
4 

Tháng 
5 

Tháng 
6 

Tháng 
7 

Tháng 
8 

Tháng 
9 

Tháng 
10 

Tháng 
11 

Tháng 
12 

Năm 1             

Năm 2             

Năm 3             

(…)             

 

Bảng 2.7 Thông tin về nguồn cung cấp chuối tại địa phương 
Xã/ 
Thôn 

V  thu ụ
hoạch cao 
điểm 

Thời điểm 
thu hoạch 
trái vụ 

Lượng 
cung 
trong mùa 
vụ 

Lượng 
cung trái 
vụ 

Giống Kích 
thước 

Nguồn 
cung hiện 
tại 

Giá tạ  nôni g
trại/giá tại chợ
đầu mối 

Nhận xét 

X          

Z          

Y          

(…)          
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CHƯƠNG 6: XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 
 

 

 

 

 
ẮT CH

 phân tích 

TÓM T ƯƠNG 

 nông dân g ăn khi thôn n ị tr đánh giá đúng về
giá trị mà thông tin thị trường mang cho họ. Vai trò của cán bộ khuyến nông l
giúp nông dân nâng cao kh

 
Đa số ặp khó kh g ti  th ường và 

 lại 
ả năng sử ị trường. 

Một số lĩnh v ụ phân tích 

 Phân tích chuỗi cung ứng (sơ đồ và hình vẽ) 

ểm mạnh, đ u, cơ hội và đe doạ (SWOT) 

 Phân tích xu thế giá (bi ảng) 

 Phân tích tính mùa vụ của giá (biểu đồ và bảng) 

 Phân tích lợi nhuận (lợ ận gộp) 

 Chi phí marketing (bản

 Viễn cảnh tương lai (bảng và ma trận Ansoff) 

 

 Phân tích đi iểm yế

ểu đồ và b

i nhu

g) 

dụng thông tin th

ực và công c

à
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6.1 Giới thiệu 

Hầu  
ánh giá đúng về giá trị mà thông tin thị trường đóng góp vào hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của họ. Chương này đề xuất một số phương thức xử lý và phân tích 
ông tin thị trường giúp nông dân sử dụng chúng hiệu quả hơn.  

án  khuyến nông nên phối hợp chặt chẽ với một số nông dân trong quá trình 
hân

tươn ười chủ 
trì các cuộc họp và thảo luận. 

 hết nông dân đều gặp khó khăn trong việc phân tích thông tin thị trường và
đ

th

C bộ
 tích thông tin thị trường. Những nông dân này phải có kỹ năng tính toán 
g đối tốt, có thể đóng vai trò là người liên hệ với cộng đồng và là ng

p

6.2 Phân

Sơ đồ về ch  thị trường.  
Sơ đồ và h ng thông tin đáng kể về các 
chuỗi cung g tin. Những công cụ 
này giúp n ì đang diễn ra trong hệ thống 
marketing– dòng s ối, người mua, hoạt động marketing, giá 
dọc theo ch

 tích chuỗi cung ứng 

uỗi cung ứng là bước khởi đầu trong phân tích thông tin
ình vẽ được sử dụng để thể hiện một lượ
ứng, là cơ sở để thảo luận và diễn giải các thôn
ông dân trực tiếp quan sát những g

ản phẩm, kênh phân ph
uỗi, v.v... 

 
Hình 6.1 Cán bộ khuyến nông, thương nhân địa phương và nông dân đang
vẽ sơ đồ chuỗi cung cấp 

Hình 6.1 Cán bộ khuyến nông, thương nhân địa phương và nông dâ
vẽ chuỗi cung ứng 
 n
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ương nhân và chủ cơ sở chế biến tham gia vào việc xây dựng 
và thảo luận chuỗi cung ứng bởi họ có thể cung cấp một số thông tin cụ thể. Sự 
Nên mời một số th

tham gia của họ cũng tạo cơ hội để kết nối nông dân và thương nhân địa phương.   

Một ví dụ về sơ đồ chuỗi cung ứng đã được trình bày trong Phần 2.8 (xem sơ đồ 
2.1).  Dưới đây là ví dụ về hình vẽ chuỗi cung ứng. 

Hình 6.2 Hình vẽ về chuỗi cung ứng 

 

Sau khi xây dựng và phân tích sơ đồ chuỗi cung ứng cho một sản phẩm cụ thể, 
nên lặp lại bài tập này và yêu cầu nông dân, các trung gian địa phương tự xác định 
vị trí mà họ mong muốn đạt được trong tương lai. Điều này giúp họ đưa ra những 
thay đổi cần thiết trong sản xuất và marketing.  

Vẽ một sơ đồ chuỗi cung ứng tốn khá nhiều thời gian. Trước khi cán bộ khuyến 
nông và nông dân bắt tay vào lập sơ đồ chuỗi cung ứng cho một sản phẩm cụ thể, 
họ nên tham khảo thông tin từ các trung gian thị trường. Tuy nhiên, khi hoàn 
thiện, sơ đồ có thể được cập nhật hàng năm nhằm phản ánh và trao đổi những thay 
đổi trong hệ thống marketing.  

6.3 Phân tích SWOT 

SWOT được dùng để phân tích điểm mạnh, điểm yếu của các hoạt động kinh 
doanh nông nghiệp tại một khu vực cụ thể cũng như các cơ hội và các mối đe doạ 
mà nông dân có thể gặp phải. Phân tích SWOT được tiến hành cho các sản phẩm 
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iện nhiều hoạt động khác để 
khắc phục các điểm yếu và giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải. Nó cũng giúp 
cho cán bộ khuyến nô iúp đỡ. 

đe doạ): 

o gồm công nghệ, điều kiện và xu thế cầu, cạnh 
tranh từ các khu vực khác, khung chính sách pháp luật.  

một số câu hỏi mà cán bộ khuyến nông và nông dân có 

hiện tại hoặc các sản phẩm mới. Mặc dù phân tích thông tin thị trường là cần thiết, 
nhưng cũng cần phải xem xét các thông tin liên quan đến điều kiện sản xuất tại địa 
phương và các đặc điểm kinh tế xã hội của nông hộ.  

Phân tích SWOT giúp nông dân xây dựng chiến lược sản xuất và marketing dựa 
trên các điểm mạnh và các cơ hội họ có và thực h

ng xác định các lĩnh vực nông dân cần g

 

Khi phân tích SWOT cần chú ý phân biệt giữa các yếu tố bên trong (điểm mạnh 
và điểm yếu) và các yếu tố bên ngoài (cơ hội và 

 Các yếu tố bên trong: như kỹ năng và kiến thức của nông dân, khả năng tiếp 
cận của họ tới các mạng lưới tài chính và xã hội, điều kiện sinh thái nông 
nghiệp và khoảng cách giữa nông trại và đường giao thông hoặc chợ. 

 Các yếu tố bên ngoài: ba

Hình 6.3 Cán bộ khuyến nông và nông dân đang tiến hành phân tích 
SWOT 

Bảng dưới đây cung cấp 
thể sử dụng khi phân tích SWOT.  
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Điểm mạnh 

 Điểm mạnh của người nông dân là gì? 
 Họ làm tốt được cái gì? 
 Các nguồn lực họ có là gì? 
 Những điểm gì của họ được người khác (đặc biệt là người mua) coi là điểm mạnh?  

Điểm yếu 

 Họ có thể cải thiện được những gì? 
 Những điều gì họ làm chưa tốt? 
 Những điểm gì của họ mà người khác (đặc biệt là người mua) coi là điểm yếu? 

Cơ hội 

 Liệu địa điểm, điều kiện khí hậu đất đai, các công nghệ hiện có, các điều kiện cung cầu 
hiện hành có tạo ra các cơ hội tốt nào cho nông dân không? 

 Liệu có xu thế nào tạo các ra cơ hội tốt không? (ví dụ: sự thay đổi về công nghệ, thay 
đổi về cầu, thay đổi về chính sách và các quy định, v.v…)  

Mối đe dọa 

 Các điểm yếu của họ có tạo ra mối đe doạ nào không? 
 Các xu thế công nghệ, cung, cầu và chính sách có đe dọa tới sức cạnh tranh của người 

nông dân địa phương không? 

 

ó một số nguyên tắc mà cán bộ khuyến nông và nông dân cần tuân theo khi phân C
tích SWOT: 



Processing and Analysis of Market Information 

 70

 

Kh g 
ví dụ dư được tiến hành để đánh giá tiềm năng tăng thu 

hập từ canh tác sắn tại huyện A Lưới, một huyện vùng cao của tỉnh Thừa Thiên 
Huế. 

(Năm 2006) 

ung ma trận thường được dùng để tóm tắt các kết quả phân tích SWOT. Tron
ới đây, phân tích SWOT 

n

Bảng 6.1 Phân tích SWOT đối với canh tác sắn ở Huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế 

Điểm mạnh Điểm yếu 

 Có nhiều diện tích trồng sắn 
 Sắn tươi có hàm lượng tinh bột cao 

trong suốt cả năm 

 Các giống sắn công nghiệp vẫn chưa 
được canh tác nhiều 
 Người dân ít vốn đầu tư và khả năng 

chịu rủi ro thấp 
 Người dân ít hiểu biết về thị trường 
 Người dân thiếu các kỹ thuật canh tác 

mới 
 Sắn thường được trồng ở vùng đất dốc. 

Một số gợi ý khi tiến hành phân tích SWOT 

 Cụ thể, tránh nhập nhằng. 

á về các điểm mạnh và điểm yếu. 

g dân với quan điểm của những người mua. Người 

 Phải thực tế khi đánh gi

 So sánh quan điểm của nôn m
đánh giá như thế nào về điểm mạnh và điểm yếu của người nông dân địa phương

 Luôn phân tích điểm mạnh và đi ới đối thủ cạnh tranh. ểm yếu của nông dân v L
vực nào tốt hơn (điểm mạnh) và y n (điểm yếu) so với đối thủ cạnh traếu kém hơ n

 và chủ cơ sở chế biến nông sản trước khi đ Tham khảo ý kiến của thương nhân á
giá các cơ hội và các mối đe dọa. 

ương

 Phân tích SWOT phải ngắn và đơ

 Xem xét hiện trạng và tương lai ngắn, trung và dài hạn của nông dân địa ph

n giản. 
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Cơ hội chính Mối đe dọa 

 Điều kiện sinh thái nông nghiệp địa 
phương phù hợp với trồng sắn trái vụ 
 Các kỹ thuật canh tác hiện nay có thể 

tăng sản lượng đáng kể  
 Nhu cầu sắn công nghiệp cao trong khu 

vực  
 Ít cạnh tranh và giá bán cao trong các 

tháng trái vụ 

 Phương thức canh tác hiện tại trên đất 
dốc có thể gây xói mòn đất và giảm độ 
màu đất 
 Các vùng sản xuất dọc biên giới ở Lào 
đang bắt đầu trở thành nguồn cạnh tranh 
với A Lưới vào các tháng trái vụ. 
 Nguồn cung cho nhà máy tinh bột sắn ở 

Phong Điền ngày càng tăng, đặc biệt là 
trong vụ chính (tháng 10 đến tháng 2) 

 
P g 
sắ ụ: KM 94) và chuyển thời điểm thu 
ho  6. Họ cũng thể tạo thêm thu thập nhờ 
áp dụng các biện pháp canh tác mới như trồng xen, che phủ đất và bón phân.  

Ví dụ về sắn ở A Lưới cho thấy việc phân tích SWOT có thể giúp cán bộ khuyến 
nông xác định được các lĩnh vực chủ yếu để cung cấp dịch vụ khuyến nông. Cán 
bộ khuyến nông có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy canh tác giống sắn công 
nghiệp và áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng sản lượng và giảm thiểu tác 
động của canh tác sắn tới xói mòn đất và độ màu đất, nâng cao hiểu biết của nông 

ân về thị trường và phát triển các mối liên kết tốt hơn với chủ cơ sở chế biến, đặc 
biệt khi họ có ý định đầu tư vào canh tác sắn. 

hân tích cho thấy, nông dân được lợi đáng kể nếu họ chuyển sang trồng giốn
n cao sản và có hàm lượng tinh bột cao (ví d
ạch và bán sắn tươi vào tháng 3 đến tháng 

d

6.4 Phân tích xu thế giá 

Như đã trình bày ở chương 4, nắm bắt được diễn biến giá là rất quan trọng để 
quyết định sản xuất cái gì và sản xuất bao nhiêu. Biết được giá đã thay đổi như thế 

Để phân tích đ n giá cả và dự đoán xu thế ng lai, nông 
dâ  về cung và về 
giá  thập thôn ầu.   

Đối vớ t hàng, có thể có sự ng 
phân đoạn thị trường, ví dụ giữa cà phê đặc s  giá 
rau bình thường và rau má không phun thu
biệt lớn về giá đối với các loại giống khác nhau, ví d
trường hợp đó, nên dựa trên những dữ liệu c
theo phân đoạn thị trường hoặc theo giống.  

nào và lý do dẫn tới xu thế đó có thể giúp nông dân dự đoán được giá trong tương 
lai. 

ược diễn biế giá trong tươ
n phải có được các thông tin cầu. Vì vậy, khi thu thập thông tin 

g tin liên quan đến cung và c, cán bộ khuyến nông cũng cần thu

i cùng một mặ khác biệt lớn trong xu thế giá ở từ
ản và cà phê thị trường hay giữa

ốc trừ sâu. Ngoài ra cũng có sự khác 
ụ như quả và rau. Trong 

ần thiết sẵn có để tiến hành phân tích 
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Để nắm bắt các thông tin và dữ liệu về giá những nă ng hạn trong 
vòng năm năm tr ộ khuyến nông cần chú ý t  phương pháp 
đã 

ó thể lấ tin từ các bản tin hoặc yêu 
 việc tại các ban c 

 tích g
c xu thế cung cầu từ những nguồ

 ân và chủ cơ sở chế biến: Các  
mặt hàng trong từng năm. Thương nhân g 
ghi chép cụ thể về giá cả, nhưng họ lại có khả năng dự đoán xu thế giá và 

 Để thuận tiện cho phân tích xu thế giá, cán bộ khuyến nông nên chuyển đổi 
h theo tuần sang theo tháng. Tương tự như vậy, có 

giá thị trường. Tức là, nên lấy mức giá trên thị đã chiết khấu lạm phát (xem 

 

m trước, chẳ
ới một sốở lại đây, các b

được  đề cập trong phần 5.2: 

 Hệ thống thông tin thị trường: C
cầu cán bộ đang làm

y thông 
 thông tin thị trường cấp tỉnh và quố

iá, cán bộ khuyến nông có thể nắm 
n này. 

gia cung cấp. Khi tiến hành phân
bắt đượ

Thương nh  công ty thường ghi lại giá cả từng
và chủ cơ sở chế biến có thể khôn

cung cấp những thông tin hữu ích về xu hướng cung và cầu.   

 Nhà nghiên cứu thị trường: Nhà nghiên cứu thị trường cũng có khả năng 
cung cấp dữ liệu và phân tích xu thế giá. 

 Các nguồn khác: Đôi khi cán bộ khuyến nông có thể tiếp cận thông tin về 
xu thế thị trường từ các tạp chí chuyên ngành, trong đó có đề cập đến các 
vấn đề kinh tế và nông nghiệp, lịch phát sóng các chương trình truyền hình 
và phát thanh, và thậm chí là thông tin về một số tờ báo.  

Trước khi tiến hành phân tích xu thế giá, cần phải xử lý số liệu về diễn biến giá 
trong những năm qua: 

mức giá baánlẻ trung bìn
thể tính giá trung bình theo năm nếu có số liệu giá trung bình hàng tháng 
của nhiều năm. 

 Đối với các sản phẩm có giá tăng lên, nên sử dụng giá thực chứ không phải 

chi tiết trong phần 6.6) 

 Cần tính sự thay đổi của giá qua các giai đoạn theo số liệu tuyệt đối hoặc 
theo phần trăm. Điều này sẽ giúp cán bộ khuyến nông và nông dân có cái
nhìn rõ hơn về sự thay đổi của giá. 

Dữ liệu thu thập hầu như đã được xử lý trước đó. Nếu chưa thì cán bộ khuyến 
nông cần phải xử lý độc lập, hoặc hợp tác với nông dân và thương nhân, chủ cơ sở 
chế biến. Cán bộ thuộc trung tâm khuyến nông hoặc sở nông nghiệp tỉnh có thể hỗ 
trợ việc xử lý dữ liệu. Sự hỗ trợ này có ý nghĩa rất lớn vì sau đó dữ liệu lại được 
chuyển đến các cán bộ khuyến nông trong tỉnh. 
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dân, các thương nhân và chủ cơ sở chế biến, nên 
xây dựng biểu đồ giá này. 

Biểu đ
nhà má
tháng đường biểu thị giá bị đứt 
quãng là vì có một số tháng nhà máy không mua ngô)  

 

Đồ thị
bắc Vi giai đoạn này, mặc dù nguồn cung ngô đã tăng lên khá 
nhiều, nhưng cầu về sản phẩm này còn tăng nhanh hơn do sự gia tăng đầu tư vào 
côn
bằng s
gia cầm g năm tới, nguồn cung ngô sẽ không tiếp tục tăng 
với tốc 
vực

Chú tr i ý sẽ rất có ích khi tiến hành thảo luận 

 

Biểu đồ là một công cụ hữu ích để trình bày và thảo luận xu thế giá. Đôi khi, 
thông tin thu thập được thể hiện dưới dạng biểu đồ. Nếu không, cán bộ khuyến 
nông, với sự tham gia của nông 

ồ dưới đây là một ví dụ về giá thu mua ngô trung bình hàng tháng của một 
y chế biến thức ăn gia súc ở Hà Tây - một nhà máy lớn nhất miền Bắc, từ 

1 năm 2002 đến tháng 12 năm 2005. (Lưu ý rằng 

H×nh 6.4 Gi¸ ng« do CP mua vµo ë Hµ T©y 
          2002 - 2005 (VN§/Kg)
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 6.1 cho thấy, giá ngô danh nghĩa có xu thế tăng trong bốn năm qua ở miền 
ệt Nam. Trong 

g nghiệp chế biến thức ăn gia súc và mở rộng chăn nuôi lợn ở khu vực Đồng 
ông Hồng. Nhu cầu về ngô vẫn sẽ tiếp tục tăng mặc dù xuất hiện dịch cúm 

. Ngoài ra, trong nhữn
độ như trong vòng năm năm qua do thiếu diện tích canh tác tại các khu 

 cung cấp chính. Vì vậy giá có vẻ như sẽ được duy trì ổn định. 

ọng vào một số câu hỏi mang tính gợ
và ph ân tích xu thế giá. Hộp dưới đây trình bày hàng loạt các câu hỏi mà cán bộ 
khuyến nông có thể giúp nông dân trả lời khi phân tích xu thế giá và thảo luận về 
xu thế giá tương lai. Nên tiến hành bài tập phân tích này đối với một số mặt hàng 
nông sản đã hoặc có thể sản xuất cách thành công tại địa phương giúp nông dân có 
thể so sánh và đưa ra các quyết định phù hợp. 
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Các câu hỏi cần được trả lời khi phân tích xu thế giá 

Diễn biến giá trong những năm trước đây 

1. Trong 3 đến 5 năm qua, giá tăng lên hay giảm xuống? 
2. Tăng hay giảm bao nhiêu? 
3. Xu thế này ổn định hay mang tính chu kỳ? 
4. Giá có dao động nhiều từ năm này qua năm khác không?  

Xu thế cung và cầu 

5. Các yếu tố cung và cầu nào dẫn tới xu thế giá như vậy? 
6. Những điều kiện này sẽ giữ nguyên hay có thể thay đổi trong những năm tới 

không? 

Xu thế giá tương lai 

7. Dựa trên những dự đoán về thay đổi cung và cầu, giá trong tương lai có thể 
thay đổi như thế nào, và tại sao? 

8. Những thay đổi về cung và cầu được dự đoán như thế nào và tại sao? 

 

Những câu hỏi này được sử dụng để phân tích xu thế giá của sản phẩm sắn ở 
huyện Krong Bong, tỉnh Đăk Lăk. Phân tích này dựa trên các thông tin thu thập từ 
nông dân, thương nhân, cơ sở chế biến tại huyện và các công ty xuất khẩu ở thành 
phố Nha Trang.   

Dự đoán sự thay đổi về giá sắn tại huyện Krong Bong, Đăk lăk 

 

Sắn là sản phẩm nông nghiệp quan trọng thứ hai sau ngô ở Krong Bong. Trong năm 
2006, huyện đã sản xuất gần 50,000 tấn sắn tươi, so với gần 10,000 tấn trong năm 
2002. Trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2006, nông dân đã mở rộng diện tích 
canh tác và trồng giống cao sản KM94 nhằm đáp ứng nhu cầu sắn khô rất cao (để 
sản xuất ethanol) từ Trung Quốc và nhu cầu sắn tươi từ các nhà máy tinh bột sắn 
trong huyện.   

Kết quả là giá sắn tại nông trại tăng từ 300 đồng/kg trong năm 2003 đến 500-600 
đồng/kg trong năm 2006. Giá sắn khô do người thu mua mua địa phương cũng tăng 
trong giai đoạn này từ 700-800 đồng/kg trong năm 2003 đến 1,500-1,650 đồng/kg 
trong năm 2007. 

Giá sắn tươi và sắn khô có xu hướng sẽ giữ ở mức cao như hiện nay vì nhu cầu sắn 
của các công ty trong và ngoài nước để sản xuất ethanol và tinh bột rất cao, và sự 
cạnh tranh gia tăng từ người mua địa phương.  
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6.5 Phân

Nếu không tính toán được lợi nhuận mà mình có thể thu được, nông dân không 
thể đưa ra quyết định ụ hay không: 

 ột năm 
ất cần thiết. 

 ụ hoặc kho bãi và 
đầu tư luân phiên cũng rất

Phần ch lợi nhuận sẽ được 
trình

Tính mùa vụ của giá có thể thay đổi qua các năm do sự thay đổi của các điều kiện 
cung và cầu. Có lúc những tha i như trong trường hợp thu 
hoạch ực 
cung cấp c một vụ sang hai vụ.  

Số liệ
ghiên cứu thị trường. Đôi khi các công ty buôn bán nông sản sẽ cung cấp một số 

ăm 2005, giá có xu thế giảm cho đến tháng 12. Có một mốc sụt 
giảm về giá ngô theo mùa trong ba năm qua. Chênh lệch giữa mức giá cao nhất và 
thấp nhất  2005 là 
14%. Do vậy, khó có thể dự đoán được tính mùa vụ 

Nh
tron  
Ng  
ngu  
các  Nghệ An và Đăk Lăk. Nhập khẩu ngô từ Trung Quốc cũng là 
mộ  
hoạ

 

 tích tính mùa vụ của giá 

cung cấp cho thị trường trong thời kỳ trái v

Thông tin giá cả trong từng mùa và từng thời kỳ khác nhau trong m
(thông tin sản xuất hay chi phí kho bãi) là r

So sánh giữa lợi nhuận thu được từ việc sản xuất trái v
 có ích.    

 này chỉ tập trung phân tích tính mùa vụ của giá. Phân tí
 bày trong phần 6.7. 

y đổi này là tạm thờ
 rộ hoặc đôi khi sự thay đổi lâu dài như trong trường hợp xuất hiện khu v

mới hoặc chuyển đổi từ canh tá

u về giá có thể thu thập từ hệ thống thông tin thị trường hoặc từ các nhà 
n
dữ liệu theo yêu cầu, ví dụ như trong trường hợp sản phẩm ngô ở miền Bắc (xem 
biểu đồ 6.2 ở dưới) 

Biểu đồ 6.2 cho thấy, giá ngô có xu thế tăng từ tháng 8 đến tháng 5 hoặc tháng 6. 
Tuy nhiên, trong n

 trong năm 2003 là 33%, trong năm 2004 là 25% và trong năm

ững số liệu này cho thấy, khả năng dự trữ ngô sau khi thu thoạch tại trang trại 
g tháng 6 và tháng 7 để bán vào cuối năm hoặc đầu năm sau là không hấp dẫn.

ô hiện đang được cung cấp cho thị trường phía Bắc Việt Nam trong cả năm do
ồn dự trữ lớn của tập đoàn CP và nguồn cung trong vụ đông ngày càng tăng từ
 tỉnh khác như
t nguồn cung ứng chủ yếu của tập đoàn này. Do đó, bán ngô ngay sau khi thu
ch dường như là lưạ chọn khôn ngoan nhất của người dân. 
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Phân tích trên được thực hiện với sự giúp đỡ của một số nông d
huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình, nơi mà một vài cuộc thảo luận tập trung theo 
nhóm đã diễn ra với sự tham dự của nhiều thương nhân địa phương. Thảo luận 
được tổ chức dưới dạng các câu hỏi mang tính chất gợi ý được trình bày trong hộp 
dưới đây. 

Các câu hỏi gợi ý khi phân tích tính mùa vụ của giá 
 

1. Giá có xu thế thấp nhất vào giai đoạn nào trong năm? Các yếu tố cung và cầu nào 
đứng sau hiện tượng này? 

2. Giá thường cao vào những giai đoạn nào trong năm? Các yếu tố cung và cầu nào 
đứng sau hiện tượng này? 

3. Trong vòng 3 năm qua, có sự khác biệt đáng kể nào về tính mùa vụ của giá không? 
Nếu có, tại sao? 

4. Tính mùa vụ của giá có thay đổi theo thời điểm không? Thay đổi như thế nào? 

5. Những yếu tố cung và cầu nào ảnh hưởng tới sự thay đổi này? 

6. Sự khác biệt về giá giữa các mùa trong năm có lớn không? Sự chênh lệch giữa mức 
giá thấp nhất và cao nhất trong năm? 

7. Sản xuất trái vụ ở địa phương có đem lại lợi nhuận không? Lợi nhuận là bao nhiêu? 

8. Lưu kho để bán trong thời kỳ trái vụ có khả thi và đem lại lợi nhuận cho nông dân 
và thương nhân không? Lợi nhuận là bao nhiêu? 
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6.6 Chiết khấu lạm phát 

Phân tích giá trong phần 6.4 và 6.5 đều chưa tính đến tỉ lệ lạm phát. Phân tích này 
có thể chấp nhận được trong trường hợp tỉ lệ lạm phát thấp nhưng khi giá vật tư 
đầu vào và hàng tiêu dùng tăng lên rất nhanh thì sự tăng giá của nông sản có thể 
không phải là tăng giá thực tế. Trong những trường hợp như thế bạn cần sử dụng 
giá thực thay vì giá thị trường (giá thực = giá thị trường/chỉ số giá tiêu dùng). 

Chẳng hạn nếu giá lúa tăng nhưng tăng với tốc độ chậm hơn giá giống, phân bón, 
bánh mì, quần áo, thuốc men v.v… tức là lúa đang bị giảm giá trị. Thời gian qua 
đi, tiền thu được từ bán một kg lúa sẽ mua được ít hàng hóa hơn. Giá thị trường 
của lúa có thể tăng nhưng giá thực lại giảm. Biểu đồ giá thị trường theo từng thời 
kỳ cho thấy xu hướng tích cực trong khi đó biểu đồ giá thực lại chỉ ra một xu 
hướng ngược lại. 

ó thể tính chiết khấu lạm phát dễ dàng nếu nắm được thông tin chính xác về tỉ lệ 
lạm phát/chỉ số giá tiêu dùng. Ví dụ nếu như bạn đang tính xu hướng giá dài hạn 

ất cả các loại giá như đã trình bày ở bảng dưới đây. Có thể 
cập nhật chỉ số giá hàng tháng và hàng năm từ website của Tổng cục thống kê 
Việt Nam – http

C

của ngô bằng cách sử dụng dữ liệu hàng năm, bạn cần phải chia mức giá trung 
bình này cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của năm đó. Nếu bạn đang tính toán trên 
cơ sở giá hàng tháng bạn cần phải sử dụng chỉ số giá hàng tháng. Phải thiết lập 
một cơ sở dữ liệu về giảm phát hàng tháng hay hàng năm. Từ dữ liệu này trở đi 
phải giảm phát cho t

://www.gso.gov.vn/

Năm (a) 

Giá trung 
bình trong 

năm của sản 
phẩm X 

(b) 

Chỉ số giá tiêu 
dùng 

(1990 = 100) 

(c) 

Chỉ số giá 
tiêu dùng so 

với năm 1990

(d) 

Giá trung bình 
trong năm đã 
được điều chỉnh

(d = a:c) 

2000 120 300 1 120 

2001 130 306 1.02 127 

2002 135 318 1.06 127 

2003 110 329 1.10 100 

2004 125 334 1.11 113 

2005 115 349 1.13 102 

2006 130 349 1.16 112 
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6.7 Tính lợi nhuận gộp 

Lợi nhuận gộp (doanh thu – chi phí sản xuất) là thước đo lợi nhuận của một trang 
trại. Tính lợi nhuận gộp cho các sản phẩm hoặc các phương thức canh tác khác 
nhau cho phép nông dân đưa ra các quyết định sản xuất cái gì và sản xuất như thế 
nào (xem thêm phần 4.2).  

Ví dụ, nông dân có thể so sánh lợi nhuận từ phương thức canh tác ngô truyền 

Bảng 6.2 và 6.3 trình bày lợi nhuận g  trồng lúa tạ ỉn
thu n 01. Bảng 6.2 tính lợi nhuậ ừ hoạt độ
thức cũ của nông dân và bảng 6.3 tính lợi nhuận gộp từ ho
dụng ức canh tác mới. Cả h ng đều tính
một đơ  lao động. K ả phân tích cho thấy lợi nhu
thể tă  nếu sử dụ ác vật tư đầ  một cách 

thống (ít phân bón và thuốc trừ sâu) với phương thức canh tác mới (sử dụng nhiều 
phân bón và thuốc hóa học), lợi nhuận từ canh tác ngô với canh tác sắn, lợi nhuận 
từ canh tác sản phẩm mới so với canh tác giống cây trồng cũ, lợi nhuận từ trồng 
rau diếp chính vụ với trồng rau diếp trái vụ, v,v... 

Hình 6.1 Thu thập thông tin về chi phí sản xuất từ nông dân 

ộp từ i t
ăm 20 n gộp t ng ca

 phương th ai bả  lợi n
n vị

ng lên
ết qu

ng c
ận

cẩn thu vào
Bác cho gia súc 
ăn bao nhiêu 
thức ăn trong 
một ngày? 
h Cần Thơ trong vụ hè 
nh tác lúa t hương 
ạt động canh tác lúa áp 
uận theo héc ta và trên 
ộp từ canh tác lúa có 

ận. 

heo p

h
 g
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a canh tác lúa vụ Hè thu tại Cần Thơ (2001) – 
phương thức canh tác của nông dân 
Bảng 6.2 Lợi nhuận gộp/h

 

 Đơn vị Số lượng Đơn giá 
VND 

Thành 
tiền 

VND 

1. Hạt giống Kg 200 2.000 400.000 

2. Phân bón 
    Urea 
    DAP 
    Phosphorous 

 
Kg 

 
150 
100 
50 

 
2.200 
3.000 
2,300 

 
330,000 
300,000 
115,000 

3. Thuốc trừ sâu đồng 1 350.000 350.000 

4. Nhiên liệu 
    Diesel 
    Dầu nhớt 

 
Lít 

 
60 
3 

 
5.500 
10.000 

 
330.000 
30.000 

5. Thuỷ lợI đồng 1 50.000 50.000 

6. Làm đất đồng 1 320.000 320.000 

7. Tuốt lúa đồng 1 320.000 320.000 

8. Các dịch vụ khác đồng 1 160.000 160.000 

9. Lao động 
    Chuẩn bị đất 
    Gieo mạ 
    Làm cỏ 
    Bón phân 
    Phun thuốc sâu 
    Bơm nước 
    Gặt lúa 
    Đi lại 
    Phơi khô 
    Công việc khác 

 
 
 
 
 

ngày 
 

 
10 
5 
30 
6 
6 
13 
18 
8 
8 
12 

 
 
 

 
 

20.000 

 
200.000 
100.000 
600.000 
120.000 
120.000 
260.000 
360.000 
160.000 
160.000 
240.000 

9. Vay vốn (1% /tháng) tháng 4 50.250 201.000 

10. Tổng chi phí ( = 1 + … + 12) đồng   5.226.000 

11. Tổng doanh thu ( = năng suất  * giá) Kg 3.900 1.350 5.265.000 

12. Lợi nhuận gộp/ha ( = 11 – 10) Đồng/ 
hécta 

  39.000 

13. Lợi nhuận gộp/đơn vị lao động VND/ 
Ngày 
công  

  336 
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Bảng 6.3 Lợi nhuận gộp/ha từ canh tác lúa vụ Hè thu tại Cần Thơ (2001) – 
phương thức canh tác mới  

 Đơn vị Số lượng Đơn giá 
(đồng) 

Thành tiền 
(đồng) 

1. Hạt giống Kg 100 2.000 200.000 

2. Phân bón 
    Urea 
    DAP 
    Phosphorous 

 
kg 

 
100 
100 
50 

 
2.200 
3.000 
2.300 

 
220.000 
300.000 
115.000 

3. Thuốc trừ sâu đồng 1 200.000 200.000 

4. Nhiên liệu 
    Diesel 
    Lubricant 

 
Lit 

 
60 
3 

 
5.500 
10.000 

 
330.000 
30.000 

5. Thuỷ lợI đồng 1 50.000 50.000 

6. Làm đất đồng 1 320.000 320.000 

7. Tuốt lúa đồng 1 320.000 320.000 

8. Các dịch vụ khác đồng 1 160.000 160.000 

9. Lao động 
    Chuẩn bị đất 
    Gieo mạ 
    Làm cỏ 
    Bón phân 
    Phun thuốc 
    Bơm nước 
    Gặt 
    Vận chuyển 
    Phơi khô 
    Công việc khác 

 
 
 
 
 

ngày 
 

 
10 
5 
25 
5 
4 
13 
18 
9 
8 
12 

 
 
 

 
 

20.000 

 
200.000 
100.000 
500.000 
100.000 
80.000 
260.000 
360.000 
180.000 
160.000 
240.000 

9. Lãi tín dụng (1%/tháng) Tháng 4 29.250 117.000 

10. Tổng chi phí ( = 1 + … + 12) đồng   4.542.000 

11. Tổng doanh thu ( = năng suất * giá) Kg 4.000 1.400 5.600.000 

12. Lợi nhuận gộp/ha ( = 11 – 10) 
13. Lợi nhuận gộp/ đơn vị lao động 

đồng/héc 
ta 

đồng/ 
ngày 

  1.058.000 
9.706 
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 Phân tích lợi nhuận gộp không tính đến sự thay đổi về giá có thể xảy ra 
trong tương lai 

 suất có thể giảm do sâu bệnh và xói mòn 

 toán lợi nhuận gộp cho thấy một số cây trồng mới có thể cho lợi 
nhuận cao nhưng những người canh tác đầu tiên có thể gặ o đáng
ởi các kênh thị trường chưa được thiết lập tại ương. 

n không thể bán hết sản  của mì và giá g do 
ồn cung để cung cấp cho th  trường địa phương có quy mô nhỏ. 

ột số cây trồng có thể đem lại l huận cao ng nôn không 
c do chi phí đầu tư lớn. 

 Năng đất 

 Tính
p rủi r  kể 

b địa ph

 Nông dâ  phẩm nh  hạ xuốn mở 
rộng ngu ị

 M ợi n  như g dân thể 
làm đượ

6.8 Phân tích chi phí marketing 

nên áp dụng kỹ thuật chế bi c biện pháp quản lý sau thu ho
ứng cho loại thị trườ ững người m  Khi n

ể có được những lựa chọn đúng đắn. nông dân cần phải so sánh giá cả 
mỗi chọn lựa.  

ng dân có nên làm phơi thóc tr ớc khi bán hay không? iều này p
hi phí họ phải trả để làm sạch thóc và lợi nh n thu được cho việc n

    

ào là lưu trữ nông sản? Thử tưởng t ợng việc nông dân đang cân nhắc l
 vào kho để bán trong thời gian sau không. ví dụ lưu 3 tháng sau 
ược này chỉ hiệu quả khi nông dân tin ởng rằng giá lúa sẽ tă
ự tăng giá này sẽ bù vào chi phí lưu kho (ví dụ: hoá chất. bao
ông dân và giúp họ quay vòng vốn cho vụ mùa sau. 

Nông dân ến hoặ ạch 
nào? Họ nên cung ng nào và nh ua nào? ào 
nên bán? Đ
và chi phí của 

Ví dụ: nô ư Đ hụ 
thuộc vào c uậ ày 
là bao nhiêu?

Thế n ư iệu 
có nên cất lúa

ến l
thu 

hoạch. Chi
trong tương

tư ng 
 bì  lai. S

và tiền vay) của n

6.9 Tầm nhìn tương lai 

Khi cán bộ khuyến nông đã cùng với nô ân (và t  nhân) tích th
ng d ông tin hị trường như thế nà

à marketing. Hiện trạng của nông dân hiện n
c cái gì trong tương lai khi họ đã hiểu hơn v

thị trường và sự cạnh tranh trong thị ? Làm thế nào để đạt được những 
ong muốn đó?  Hoạt động phân tích này được gọi là thiết lập tầm nhìn. 

ó thể sử dụng bảng 6.4 để giúp nông dân xây dựng tầm nhìn (họ muốn đạt được 
 thế nào để đạt được) trong 2 năm hoặc 5 năm tới. Bảng này được xây 

 

ng d hương  phân ông 
tin thị trường. cần thảo luận sẽ ứ ụng các th  t o để 
xây dựng các chiến lược sản xuất v
như thế nào? Họ mong muốn đạt đượ

ày 
ề 

trường
m

C
gì và làm
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 ở huyện Đà Bắc. tỉnh Hoà Bình. Ví dụ về cây 
hồng ở Đà Bắc được thảo luận chi tiết ở chương 8. 

Khi xâ n lược sản xuất và marketing phải cân nhắc giữa lợi ích. chi 
phí và rủi ro của mỗi phương án. Đa dạng hóa và hướng tới các sản phẩm mới. thị 
trườ ủi ro. Nông 
dân ph
rủi 

Sử dụn đi kèm với quá 
trình đ
cho

 

dựng với người dân trồng cây hồng

y dựng các chiế

ng mới có cho lợi ích đáng kể nhưng cũng tạo thêm chi phí và r
ải cẩn trọng và xây dựng một chiến lược đa dạng hóa dần dần để giảm thiểu 

ro và chi phí.  

g bảng sau đây để thảo luận các nhu cầu đầu tư và rủi ro 
a dạng hóa. Đầu tư và mức độ rủi ro có xu hướng tăng lên từ phương án 1 

 đến phương án 4. 

Sản phẩm hiện có Sản phẩm mới 

Thị trường hiện tại 1. Chiến lược thâm nhập thị 
trường (Đầu tư và rủi ro thấp 

nhất) 

3. Chiến lược phát triển sản 
phẩm 

Thị trường mới 2. Chiến lược phát triển thị 
trường 

4. Chiến lược đa dạng hóa 
(Đầu tư và rủi ro cao) 
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Bảng 6.4 Từ hiện trạng tới viễn cảnh mong muốn 

Các hoạt động cần thực hiện ạt đượ n cảnh để đ c viễ Viễn cảnh trong tới  3 năm Hiện trạng 

Ngắn hạn 
(< 1 năm) 

Trung hạn 
(1 ăm) -3 n

 

1. Người nông dân không biết 
trồng hoa quả có chất lượng 
như thế nào. 

2.  Nông dân trồng cây hồng 
đỏ và hồng chát (ở Yên 
Thôn và Nhân Hậu). những 
loại quả thừa cung nhưng lại 
ít cầu. 

3. Nông dân chỉ có thể bán 
một phần nhỏ sản phẩm với 
giá rất thấp. 

1. Mua mắt ghép loại hồng 
không chát fuyu ở Mộc Châu. 
Sơn La. 

2. Mua cành ghép loại hồng 
không chát jiro để canh tác 
trong vụ mùa và giảm rủi ro 
trong sản xuất và marketing. 

3. Mua vật liệu ghép cành trong 
công ty để giảm chi phí. 

4. Yêu cầu các cơ quan và dự án 
trong huyện huấn luyện nông 
dân ghép cành. 

5. Yêu cầu các cơ quan và dự án 
trong huyện huấn luyện thực 
hành canh tác. 

1. Tiếp tục m ật liệu gua v hép cành 
của các loại cây trồng có tiềm 
năng để ng diện tích.  mở rộ

2. h do n ch bánKin anh bằ g cá  lại 
các vật nh. liệu ghép cà

3. Yêu cầu các phòng ban nâng 
cao kỹ n ự nh canăng th c hà h tác. 

4. m đàoTha  gia vào các khoá  tạo 
canh tác 

5. Đầu tư vào những phương pháp 
canh tác phát triển 

6. Tiến hành  sát thị trườkhảo ng 
và khuyến khích các loại cây 
trồng mới 

7. Phát tri c công ển chiến lượ ty để 
đảm bảo li ế  trườngên k t thị  chặt 
chẽ. 

1. Cung cấp hồng ạt không h
chất lượng và gi  cho á trị cao
thị trường miền t Bắc Việ
Nam. 
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CHƯƠ ĐỔI THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
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Trao đổi thông tin thị trường 

7.1 Các phương pháp trao đổi thông tin thị trường chính? 

Có nhiều k đề cập đến 
các kênh và

Lưu ý rằng, đôi khi cán bộ khuyến nông và các nhà cung cấp dịch vụ khác cần phải 
trao đổi thông tin thị trường với nông dân trước khi áp dụng hoặc phân tích chúng, 
nhưng thường thì các hoạt động này l t thiết với nhau. Thông thường, cán 
bộ khuyến nông thu thập và phân tích thông tin với sự tham gia của nông dân. 

1. Liên hệ tr

Liên hông tin phổ biến nhất. Cán bộ khuyến nông 
thườ ụng những cơ hội này để chia sẻ và thảo 
luận ng liên quan.  

Tuy gian để gặp gỡ từng nông dân, cho 
nên ng đồng để trao 
đổi t ề cách tổ chức một 
cuộc h thông tin thị trường với nông dân. 

ênh và phương pháp trao đổi thông tin thị trường. Phần này sẽ 
 phương pháp phổ biến nhất.  

iên quan mậ

ực tiếp 

 hệ trực tiếp là cách trao đổi t
ng xuyên gặp gỡ với nông dân, cần tận d
 các thông tin thị trườ

nhiên, do cán bộ khuyến nông không có thời 
cần tổ chức các cuộc họp chính thức với các thành viên trong cộ
hông tin thị trường. Bảng dưới đây cung cấp một số gợi ý v
ọp để trao đổi 

Chuẩn bị họp với nông dân để trao đổi thông tin thị trường 

Chuẩn bị  Rà soát nhu cầu thông tin thị trường của nông dân 
trước khi họp 

 Rà soát các vấn đề về marketing mà người dân 
trong khu vực của bạn đang gặp phải 

 Lựa chọn các thông tin/số liệu có liên quan nhất từ 
cơ sở dữ liệu của bạn 

 Trình bày một cách lôgic/hệ thống 

 Chuẩn bị các số liệu, biểu đồ, sơ đồ để trực quan 
hóa các thông tin mà bạn sẽ trình bày 

Hậu cần  Để người dân quyết định và địa điểm của cuộc họp 

 Bố trí chỗ ngồi sao cho các thành viên đều có thể 
nghe, nhìn thấy phần trình bày và tham gia vào 
thảo luận 
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2. Liên hệ qua điện thoại 

Ngày càng có nhiều nông dân có điện thoại cố định và di động. Mặc dù điện thoại 
không thể thay thế hoàn toàn các phương tiện và phương pháp trao đổi thông tin khác 

Loa phóng thanh được sử dụng rộng rãi ở các vùng nông thôn như là phương tiện 
 người dân hữu hiệu. Tại các vùng sâu vùng xa, loa phóng 

iện liên quan như các cuộc họp và chương 

Tổ chức các chuyến tham quan tới các khu chợ tại các đô thị có thể là một phuơng 
pháp phổ biế  nông dân có 
thể tiếp cận được rất nhiều thông tin thị trường khác nhau. Họ có thể nhìn tận mắt 
lo ng các nông sản đ và 
loại người bán, người mua và có câu hỏi liên quan. Đôi khi, những 
chuyến đi như vậy có thể mở ra một số các cơ hội thị trường. Thông tin liên hệ có thể 
được trao đổi với những người tương 
lai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nhưng nó là công cụ tuyệt vời để liên hệ với nông dân trong nhiều trường hợp với chi 
phí rất thấp (thời gian và tiền bạc).  

3. Loa phóng thanh 

truyền thông và tập hợp
thanh được sử dụng để phát các chương trình đào tạo và chương trình phát thanh. 

Do đó có thể sử dụng loa phóng thanh để phát các thông tin về thị trường đơn giản và 
kêu gọi nông dân tham gia vào các sự k
trình nghiên cứu. Phương tiện này cực kỳ hữu ích tại các khu vực miền núi nơi không 
có nhiều phương tiện liên lạc và đi lại.  

4. Tổ chức tham quan tới các khu chợ tại các đô thị 

n thông tin rất hữu ích! Thông qua các chuyến đi như vậy,

ại và số lượ ược mua bán, đối chiếu giá bán, quan sát số lượng 
 thể hỏi các 

mua tiềm năng và là các cơ hội giao dịch trong 

Hình 7.1 Nông dân thăm quan chợ 
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Cán bộ khuyến nông đóng vai trò quan trọng trong việc chọn lựa thị trường hoặc khu 
chợ tham quan. Các khu chợ được lựa chọn phải phù hợp với nhu cầu thông tin của 

c giá tại một số khu chợ hoặc mức giá trong một 
  V.v… 

lại, 

Gặp gỡ với các tác nhân trong chuỗi cung ứng cũng rất có lợi. Nó có thể cung cấp 
của địa phương hoặc nguồn 

 

 

 

người dân và tạo các cơ hội tiềm năng. Cán bộ khuyến nông muốn người nông dân 
xem những gì? Người nông dân muốn xem cái gì?  Ngành hàng nào là trọng điểm? 
Các vấn đề chính là gì? Có những loại người mua nào tại một khu chợ cụ thể? Yêu 
cầu chất lượng của người mua?  Mứ
tháng hay một vụ cụ thể?

Thông thường, nông dân đã có một số hiểu biết về các khu chợ tại địa phương. Vì 
vậy, các chuyến tham quan phải được tổ chức tại các chợ mới, ở xa và thường là khu 
chợ tại các đô thị. Do cán bộ khuyến nông không thể lo chi phí cho những chuyến 
tham quan như vậy, nên giải pháp tốt nhất là nông dân phải tự trả tiền ăn, tiền đi 
và những chi phí liên quan khác. Nông dân từ các thôn khác có thể tham gia chuyến 
tham quan và truyền đạt lại thông tin cho những nông dân khác. 

5. Gặp gỡ thương nhân và chủ cơ sở chế biến nông sản 

những hiểu biết tốt hơn về nhu cầu vật tư nông nghiệp 
cung của một số sản phẩm nông nghiệp cụ thể. Ngoài ra, những cuộc họp như vậy 
tạo cơ hội cho người cung cấp vật tư nông nghiệp quảng bá thông tin về dịch vụ của 
họ tới khách hàng tiềm năng và người mua có thể đưa ra những nhu cầu về sản phẩm 
của mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7.2 Nông dân đang trao đổi với người bán buôn tại cửa hàng 
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Cán bộ khuyến nông cần hỗ trợ tổ chức và thúc đẩy các cuộc họp giữa nông dân và 
các tác nhân trên thị trường. Có thể tổ chức các cuộc họp tại xã, thôn để thu hút nhiều 
nông dân tham gia hơn. Hầu hết, những thương nhân và cơ sở chế biến được mời là 
những người trong huyện. Các thương nhân và chủ cơ sở chế biến ở ngoài huyện, 
chẳng hạn như ở huyện lân cận hoặc ở tỉnh khác cũng có thể được mời tới nhưng họ 
thường phải tự chi trả các chi phí đi lại.  

Các cuộc gặp gỡ như vậy cũng nên được tổ chức tại cơ sở chế biến hoặc cửa hàng 

ng dân phải trả chi 
phí đi lại cho các chuyến đi như vậy. Thường thì chỉ có một vài đại diện có thể tham 

hải chia sẻ các thông tin 

đi lại và các chi phí khác liên quan tới hoạt động này. 

ác ch h cực. 
heo cách riêng của mình, nông dân trao đổi với nhau những suy nghĩ của họ về 
iống mới, các cách làm gia tăng giá trị sản phẩm, các hình thức và phương tiện lưu 
ho mới phù hợp, những kinh nghiệm thành công trong marketing theo nhóm, điểm 
ạnh và điểm yếu của một số thị trường hay người mua cụ thể, chi phí và lợi ích khi 
am gia vào chương trình hợp đồng trang trại, v.v…   

Đĩa Compact  

ĩa compact là công cụ hữu ích để lưu giữ thông tin. Nó cũng là phương pháp trình 
ày thông tin rất thuận tiện và hấp dẫn tới nông dân, thương nhân và chủ cơ sở chế 
iến. Có thể thêm tranh ảnh và âm nhạc để minh họa cho thông tin. Làm đĩa 
ompact tương đối rẻ. Nông dân, họ hang và hàng xóm của họ có thể xem tại nhà 
ếu họ có tivi và đầu từ. Hiện nay, rất nhiều nông dân Việt Nam có những thiết bị đó, 
ể cả những ở những vùng nghèo.  

ộ khuyến nông cần phải được đào tạo và nắm vững phần mềm trước khi làm 
ĩa Compact về các thông tin liên quan. Họ cũng cần phải có một máy ảnh kỹ thuật 
ố để chụp một số hình ảnh giúp nông dân trực quan những thông điệp đang được 
hổ biến.  

của thương nhân. Điều này cho phép người nông dân quan sát trực tiếp để thu thập 
thông tin. Ví dụ, khi tới thăm cơ sở chế biến, nông dân có thể xem xét các trang thiết 
bị lưu kho và công nghệ chế biến. Điều này rất quan trọng cho việc ước tính quy mô 
hoạt động và sức mua của cơ sở đó. Họ cũng có thể so sánh chất lượng sản phẩm của 
mình với sản phẩm của những người cung cấp khác. 

Vì đây là hoạt hoạt động nằm ngoài dự án nên thông thường nô

gia. Điều quan trọng là sau chuyến đi, các thành viên này p
và hiểu biết của mình với các nông dân khác. 

6. Tham quan chéo tới các vùng sản xuất khác 

Nông dân thường được hưởng lợi từ các chuyến tham quan chéo tới các vùng sản 
xuất khác. Như đã trình bày trong phần tham quan các khu chợ ở đô thị, nông dân 
phải tự trả chi phí 

C uyến đi trao đổi kinh nghiệm như trên rõ ràng là có những tác động tíc
T
g
k
m
th

7. 

Đ
b
b
C
n
k

Cán b
đ
s
p
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                     Phổ biến thông tin thị trường bằng đĩa Compact 

Dự án SADU đã phối hợp với nông dân và người giữ tiền đặt cược ở huyện Đà Bắc, 
tỉnh Hoà Bình để phát triển sản xuất quả hồng theo định hướng thị trường (xem 
chương 8). Đĩa Compact được sử dụng trong các cuộc họp với nông dân và nhà cung 
cấp dịch vụ địa phương để trao đổi thông tin về sản xuất và thị trường.  

Nhiều cán bộ xã, huyện từ trạm khuyến nông, các cơ quan của chính phủ và các cơ 
quan báo chí tham dự cuộc họp đã yêu cầu bản copy của đĩa Compact để dùng cho các 
cuộc họp khác với nông dân. Nhiều trưởng thôn và nông dân cũng xin bản copy để 
cùng với bạn bè và hàng xóm xem tại nhà. Khoảng 60 đĩa Compact đã được phân phát. 
Mỗi cái giá 5.000 đồng. (30 cents) 

 
 

8. Các chương trình truyền thanh và truyền hình địa phương 

Đài phát thanh và truyền hình địa phương là kênh phổ biến thông tin thị trường hiệu 
 bở ố lượng lớn đối tượng nông dân, 
ệ chuẩn bị kỹ càng.. Thời gian phát 

đối tượng là 

y d ển các chương trình truyền thanh, truyền hình về các vấn đề 

g tâm khuyến nông tỉnh đóng vai trò phối hợp và 

quả i các thông tin có thể được phổ biến tới một s
đặc bi t khi các chương trình được lập kế hoạch và 
sóng phải vào thời điểm mà đối tượng nghe, nhìn không bận bịu với công việc hàng 
ngày của họ. Khi lên lịch phát song fải xem xét sự khác nhau về thời gian giữa nam 
và nữ. Lựa chọn ngôn ngữ phát sóng cũng là một vấn đề quan trọng khi 
các dân tộc thiểu số. 

Đối tượng nghe nhìn (chẳng hạn là nông dân và thương nhân địa phương) phải đóng 
góp ý kiến trong việc lựa chọn thông tin để phổ biến, cách thức trình bày và thảo luận 
những thông tin này. Mời nông dân, thương nhân và chủ các cơ sở chế biến nói về 
những kinh nghiệm của họ và chia sẻ các thông tin là một cách làm cho chương trình 
phát sóng lôi cuốn đối và than thiết với người nghe. 

Xâ ựng và phát tri
marketing đòi hỏi cán bộ khuyến nông phải có tâm huyết. Thông tin về giá cả phải 
được thu thập hàng ngày và hàng tuần. Việc tìm các nguồn cung cấp thông tin cũng 
cần phải có thời gian riêng. Các chi phí đó phải được tính trong ngân sách của trung 
tâm khuyến nông tỉnh hoặc trạm khuyến nông huyện. 

Lý tưởng nhất là nhiều cán bộ khuyến nông cùng tham gia vào phát triển các chương 
trình truyền hình, truyền thanh. Trun
hỗ trợ chi phí cho công tác hợp tác liên huyện. Các cơ quan khác của huyện và của 
tỉnh như sở nông nghiệp, thương mại, kế hoạch và đầu tư cũng có thể đóng vai trò 
tương tự như vậy. 
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              Phổ biến thông tin giá cả thị trường qua đài phát thanh 

Hạt điều là sản phẩm nông nghiệp mang tính chiến lược của tỉnh Bình Phước. 
Phân tích cho thấy nông dân có rất ít thông tin về giá cả của mặt hàng này, cho 
nên khả năng đàm phán của họ với người mua yếu. 

Để khắc phục nhược điểm này, sở Kế hoạch và Công nghiệp của tỉnh và Hiệp hội 
Điều Bình Phước đã quyết định xây dựng một chương trình phát sóng hàng ngày 
để phổ biến thông tin giá cả và tiêu chuẩn chất lượng của hạt điều thô. 

Nhân viên thống kê của tỉnh và hiệp hội thanh niên thu thập giá cả thị trường hàng 
ngày tại 12 huyện để phát sóng trên đài phát thanh Bình Phước vào 6.30 sáng hôm 
sau.  

Bản tin giá cả đầu tiên được phát sóng vào ngày 15 tháng 3 năm 2007. Bản tin 
ngày sẽ được phát sóng thí điểm trong vòng 60 ngày. 

 

7.2 Chọn lựa kênh và phương pháp trao đổi thông tin thị trường như thế 
nào? 

Như đã trình bày ở trên, khi trao đổi và phổ biến thông tin thị trường, cán bộ khuyến 
nông có thể lựa chọn nhiều kênh và hoạt động khác nhau. Trước khi lựa chọn, nên 
cân nhắc kỹ những ưu điểm và nhược điểm của mỗi kênh và phương pháp như được 
trình bày trong Bảng 7.1 dưới đây. 

 thể tốn nhiều chi phí hơn loại 

ện các hoạt động trao đổi và 

Cách lý tưởng nhất là phối hợp các kênh và phương pháp khác nhau, không nên chỉ 
áp dụng một bởi chúng có thể bổ sung cho nhau, điểm mạnh của phương pháp này có 
thể khắc phục điểm yếu của phương pháp khác. 

Một số hoạt động trao đổi và phổ biến thông tin có
khác. Các hoạt động cũng khác nhau về thời gian thực hiện. Một số hoạt động đơn 
giản và tốn ít thời gian hơn loại khác. Do đó các cán bộ khuyến nông phải cân nhắc 
không chỉ hạn chế về thời gian đối với họ và với cả người dân mà phải cân nhắc cả 
nguồn lực tài chính của nông dân và khả năng chia sẻ chi phí của họ. 

Một điều quan trọng nữa là khi lên kế hoạch và thực hi
phổ biến thông tin thị trường, cán bộ khuyến nông phải tham khảo ý kiến của nông 
dân để biết mong muốn của họ đối với từng lựa chọn khác nhau.
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Bảng 7.1 Ưu n   ph ến thông tin  điểm và hược điểm của mỗi kênh và phương pháp ổ bi
Kênh/phương p nháp phổ biế  thông tin Ưu điểm Nhược điểm 

1. Liên hệ trực tiế dp với nông ân 

 

 Gặp gỡ trực t  t o đổi iếp là một hình hức tra linh 
hoạt 

 Qua tiếp xúc  tin ườngtrực tiếp, thông thị tr  sẽ 
đ , cách àng ược liên hệ giải thích một  dễ d với quá 
t à g tin    rình xử lý v  phân tích thôn  đó  

c gi cho  tiếp cận  Hạn hế về thời an không phép
được ư ệnhiều đối t ợng, đặc bi t khi thông tin 
được h hân  không cung cấp c o từng cá n chứ
phải từng nhóm 

2.   Điện thoại 
 

 T li đối v ả cán huận tiện, nh hoạt và rẻ ( ới c bộ 
k g ươn ân vàhuyến nôn và nông dân, th g nh  chủ 
c ếơ sở chế bi n) 

 Có thể liên hệ   thường xuyên

ó c c m ười  Chỉ c  thể liên lạ  với một lú ột ng

n t ếp  Khô g được đối hoại trực ti

3.   Loa phóng thanh  T à rẻ cán huyếnhuận tiện v  (đối với cả bộ k  nông 
và nông dân) 

 Có thể tiếp cận n ân hiều nông d

 Thíc  các ng h hợp ở vùng sâu vù xa 

n k ạt n  thông  Khô g hữu hiệu hi truyền đ hững
tin phức tạp 

n ự  với ời nghe  Khô g liên hệ tr c tiếp được  ngư

 
4.   Tổ chức các c  huyến tham quan tới 
 các khu chợ 
 
 
 
 

 Nhiề  tin đu thông ược thu thập qua quan sát trực 
tiếp 

 Nhữ ng n chợ ồn thông thươ hân gặp tại  là ngu ng 
tin t g quý ng ti y) hị trườn  giá và (đá n cậ

 Là d c địnịp để xá h các cơ hội kinh doanh  

 Có t  nhau à ph ch thônghể cùng  thu thập v ân tí  tin 

 

c biệ ợ a   Tốn hi phí, đặc t khi khu ch  ở x
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5. Tổ chức các cuộc họp với  
các tác nhân thị trường 

 Thương nhân và chủ các cơ sở chế biến thường 
rất hiểu biết về thị trường. 

 Nông dân có thể quan sát khi cuộc họp được tổ 
chức tại địa điểm mua bán của các thương nhân 
hay cơ sở của các chủ chế biến  

 Các cơ hội kinh doanh có thể được xác định 
thông qua các cuộc họp này 

 ế biến có Nông dân và thương nhân/chủ cơ sở ch
thể đi tới thống nhất về việc mua bán trong các 
cuộc họp này  

 u thu thập và phân tích thông tin Có thể cùng nha

 Tốn chi phí tổ chức, đặc biệt khi các thành 
viên phải đi lại xa 

 Thương nhân và chủ các cơ sở chế biến có thể 
không sẵn lòng chia sẻ thông tin trước những 
thương nhân và các nhà chế biến khác (đối thủ 
cạnh tranh) 

 6. Tổ chức các chuyến tham quan 
chéo tới các khu vực sản xuất 
khác 

 

 Học tập những kinh nghiệm thành công từ các 
nơi khác 

 ân dễ hiểu nhau hơn bởi họ có các Người nông d
điều kiện và những khó khăn tương tự nhau.  

 Có thể cùng nhau thu thập và phân tích thông tin 

 Tốn kém đặc biệt khi địa điểm tham quan học 
tập ở xa 

7.   Đĩa Compact 

 

 Chi phí sản xuất rẻ 

 ợ khả năng trực quan các thông điệp Hỗ tr

 Nhiều nông dân có thể tiếp cận 

 Đòi hỏi một số kỹ năng phần mềm 

8. Các chương trình phát thanh và 
truyền hình địa phương 

 

 Thông tin có thể tới nhiều đối tượng 

 Tốn thời gian và đôi khi cả kinh phí 
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 Là phương tiện đại chúng lôi cuốn người dân  

 Tạo cơ hội mời các thương nhân và các bên liên 
quan chia sẻ thông tin 

9.   Các bản tin  Có thể phổ biến cho nhiều người 

 ến ngoài huyện Thương nhân và chủ cơ sở chế bi
có thể đọc 

 Nông dân có thể không tiếp cận được với các 
bản tin cấp tỉnh 

 

10.   Internet  

 Nhiều người có thể tiếp cận 

 ủ Có thể tham khảo ý kiến của thương nhân và ch
cơ sở chế biến nông sản 

 Vẫn là phương tiện mới mẻ ở khu vực nông 
thôn 

 Nông dân khó tiếp cận 
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Những hoạt động gần đây liên quan tới quả hồng tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình 
ợc mô tả inh họa c thu thập, phân tích và phố biến thông tin thị trường 
ể được liên kết với vi ển hệ thống sản xuất mang định hướng thị 

ng và có tính cạnh tranh. 
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8.1 Bối cảnh 

à Bắc là một huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình có khoảng 52.000 người sinh sống 
v  
khoảng ng dân 
còn trồng hồng Thạch Thất nhưng với diện tích không nhiều. Hàng nghìn hộ gia đình 

ong huyện đều có một vườn hồng nhỏ. 

ầu hết hồng ở Đà Bắc được hững năm 90 với sự hỗ trợ của 
ự án 747 với mục đích tạo thu nhập bền vững cho người dân tộc thiểu số phải di cư 
hi đậ

hị t  rộng 
diện ỉnh này 
đều trồng hồng chát, chủ yếu là hồng Yên Thôn, Thạch Thất như ở Đà Bắc. Một số 
khu vực khác trồng hồng ngâm.   

Sự gia tăng nguồn cung dẫn tới giá thị trường hồng đỏ, đặc biệt hồng Yên Thôn, giảm 
mạnh. Sự cạnh tranh gia tăng của nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc cũng là nguyên 
nhân đóng góp vào hiện trạng này. Hồng ngâm Trung Quốc được bán ở các chợ lớn ở 
các khu đô thị như Hà Nội, Hải Phòng. Năm 2006, nông dân ở Đà Bắc chỉ bán được 
một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng sản lượng với giá rất thấp 750 đồng/kg, trong khi giá 
hồng năm 2001 là 4000 đồng/kg. 

Tháng 11 và 12 năm 2005, cán bộ dự án SADU, cán bộ Phòng kinh tế huyện và Trạm 
khuyến nông đã tiến hành một đợt đánh giá nhanh thị trường hồng để đưa ra các giải 
pháp cho hiện trạng này.  

Đ
ới gần 90% dân số là người dân tộc thiểu số Mường, Tày, Dao. Hiện cả huyện có

 600 ha đất trồng hồng đỏ, hầu hết là hồng Yên Thôn. Bên cạnh đó, nô

tr

H trồng vào giữa và cuối n
D
k p thuỷ điện Hòa Bình được xây dựng. 

rường hồng thuận lợi cho đến năm 2002, nhưng sau đó suy giảm do sự mở
tích canh tác đáng kể ở Lâm Đồng và các tỉnh miền bắc khác. Hầu hết t

T

8.2 Thu thập và phân tích thông tin thị trường 

Nhóm đã giành một tuần để tiến hành phỏng vấn người trồng hồng ở Đà Bắc (thảo 
luận nhóm), các thương nhân địa phương và người bán buôn tại xã Đắc Sở, một điểm 
mua buôn hoa quả tại tỉnh lân cận Hà Tây, và tại chợ đêm Long Biên, trung tâm bán 
buôn hoa quả ở Hà Nội.  

Trong quá trình thu thập thông tin, nhóm đã tập trung vào: 

i. Các chuỗi cung ứng hiện tại của hồng Đà Bắc, 
ii. Các dòng sản phẩm chính, 
iii. Tính cạnh tranh của hồng Đà Bắc so với các khu vực cung cấp khác ở Việt 

Nam và Trung Quốc 

 95



Kinh nghiệm từ quả hồng ở huyện Đà Bắc 

iv. Các xu thế cung và cầu 

ii. Cầu đối với quả hồng tập trung chủ yếu ở các trung tâm đô thị lớn như Hà 

iv. Hồng ngâm từ Trung Quốc có tính cạnh tranh cao và có giá cao hơn rất 

ông phải do can thiệp của thương nhân. 

v. Xu thế giá 
vi. Sở thích của người tiêu dùng. 

Sau khi phân tích thông tin thu thập được từ nông dân, thương nhân, nhóm đưa ra các 
kết luận chính sau:   

i. Tính cạnh tranh trong thị trường hoa quả ở Việt Nam đang tăng lên, trong 
đó người tiêu dùng có nhiều lựa chọn khác nhau cả về loại quả và các 
giống. 

Nội, Hải Phòng; 

iii. Có quá nhiều cung cho sản phẩm hồng đỏ, đặc biệt là hồng Yên Thôn và 
Thạch Thất; 

nhiều so với hồng của Việt Nam. 

v. Hồng đỏ và hồng ngâm Đà Lạt có chất lượng và cầu cao hơn so với hồng 
Yên Thôn và Thạch Thất, vì vậy được bán trên thị trường với giá cao hơn; 

vi. Giá hồng ở Đà Bắc giảm đáng kể, tuy nhiên đây là hệ quả của xu thế cung 
và cầu nói chung chứ kh

vii. Hồng không chát, ví dụ fuyu, có tiềm năng thị trường nhưng chưa được 
trồng thành hàng hóa ở Việt Nam. 

8.3 Trao đổi thông tin thị trường 

hị trường hồng để phố biến 

ỉ có thể cạnh tranh hơn nếu họ chuyển sang trồng giống 
ức canh tác. 

ii. Một nhóm công tác về hồng gồm đại diện từ các ban ngành của huyện như 
k ợc thành lập trong tháng 6. 
N n tháng 10 để đề xuất và thảo luận các can thiệp 
cầ

Nhiều hoạt động được tiến hành sau đợt đánh giá nhanh t
thông tin thị trường và thảo luận các chiến lược tiềm năng để khắc phục hiện trạng: 

i. Hội thảo cấp tỉnh được tổ chức vào tháng 4 năm 2006 với sự tham gia của nhiều 
bên liên quan khác nhau. Các thành viên trong hội thảo đều thống nhất người 
trồng hồng ở Đà Bắc ch
hồng có tiềm năng thị trường và cải tiến các phương th

huyến nông lâm, thương nhân và nông dân đã đư
hóm đã họp 4 lần từ tháng 6 đế
n thiết. 
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iii. M hâu, tỉnh Sơn La được tổ chức vào tháng 7 để học 
tậ  trồng hồng không chat, thu hút 28 nông dân và cán bộ địa 
p theo, nhóm trên đã tham quan Lục Yên, Yên 
B ng ngâm. 

g nghiệp Việt Nam ở Hà Nội. Họ đã gặp gỡ và trao đổi với rất 
n

v. Sau m
tại 4  CD với các thông tin và hình ảnh liên quan đã được chiếu và phân 
p
cũng oảng 32 nông dân đã tham gia các cuộc họp ở xã. Nhiều 
trưở

vi. Thán g nhân ở Đắc Sở đã tham một số vườn cây ở Đà Bắc, gặp gỡ 
n

vii. Thán hành canh tác đầu tiên (về diệt sâu bọ, tỉa 
cà
tổ ch  
nghi

Hầu hết c t thanh và 
được đ

ột chuyến tham quan Mộc C
p kinh nghiệm
hương tham gia. Trong tháng tiếp 
ái để học tập kinh nghiệp trồng hồ

iv. Vào tháng 9, nhóm đã tham gia chuyến tham quan tới xã Đắc Sở, chợ Long Biên 
và Hội chợ nôn

hiều người buôn hồng tại các địa điểm trên. 

ỗi chuyến tham quan, các cuộc họp chia sẻ kinh nghiệm đã được tổ chức 
xã. Đĩa

hát cho nông dân. Các kinh nghiệm học được từ các chuyến tham quan học tập 
được trao đổi. Kh

ng thôn đã tổ chức các cuộc họp như vậy tại thôn của họ. 

g 11, 7 thươn
ông dân và trao đổi các chiến lược hợp tác phát triển trong tương lai. 

g 4 năm 2007, khoá đào tạo thực 
nh và bón phân) đã được tổ chức cho 38 nông dân. Nông dân này đã yêu cầu 

ức tham quan các địa điểm trồng hồng không chat để học hỏi thêm kinh
ệm trồng trọt. 

ác hoạt động đều được phổ biến tại thôn và xã thông qua loa phá
ưa lên báo Hòa Bình.     

8.4 Kết quả 

c thành 4 nhóm và mua 600 mắt ghép hồng 

Nhữ
chat 
ở Việ ại giống này, 

Cuối
khôn 4 xã của huyện Đà Bắc với ngân sách từ Sở Khoa học và Công nghệ 
(DOST). Cũng trong thời gian này, RIFAV cũng được tài trọ từ Chương trình Chè-

Tháng 10 năm 2006, 49 nông dân tự tổ chứ
fuyu (một loại hồng không chat mới cho thu hoạch sớm hơn các loại khác ở Việt 
Nam) từ Mộc Châu với số tiền 7.2 triệu đồng.  Nông dân đã ghép163 cây hồng sau 
khi tham gia tập huấn của các chuyên gia RIFAV. Các vật liệu ghép cho 163 cây này 
sẽ được sử dụng trong vụ tới tháng 6 đến tháng 7 năm 2007. 

ng nông dân này và nhiều người khác dự định tiếp tục mua mắt ghép hồng không 
fuyu và jiro từ Mộc Châu. Giống hồng jiro cũng là một loại hồng không chat mới 
t Nam, cho thu hoạch sớm hơn cả loại fuyu. Đầu tư canh tác hai lo

nông dân có thể kéo dài mùa thu hoạch và giảm rủi ro marketing.   

 năm 2006, phòng kinh tế huyện đã xây dựng dự án thử nghiệm giống hồng 
g chát tại 
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Cây ăn quả của Ngân hàng phát triển Châu Á để xây dựng dự án tương tự tại 5 xã của 
ắc.  Đến thời điểm này, 2 dự án đã xây dựng được 10 địa điểm trồng thử nghiệm. 
g dự án này đảm bảo có đủ mắt ghép và vật liệu ghép để cung cấp cho địa 
ng với giá cả phải chăng. 

Đà B
Nhữn
phươ

mong
kinh ài và thử thách và đòi hỏi sự hỗ trợ 

Thúc
kết tố

 

Nông dân và các cán bộ huyện hiện rất lạc quan về tương lai của hồng Đà Bắc. Họ 
 đợi quả hồng sẽ trở thành nguồn thu thập bền vững và đóng góp vào phát triển 
tế địa phương mặc dầu đây là một quá trình d

từ các cơ quan địa phương. Ghép và chăm sóc các cây hiện tại là bước quan trọng, tuy 
nhiên nông dân vẫn phải được tập huấn và đầu tư vào các phương thức canh tác mới. 

 đẩy giống hồng mới, không chát và phát triển các chiến lược theo nhóm để liên 
t hơn với thị trường cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này. 
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PHỤ LỤC 1: TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 
Sau đây là danh sách các tài liệu tham khảo lien quan. Đáng tiếc là hầu hết các tài 
liệu đều chưa được dịch sang tiếng Việt.  
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	Nhập khẩu từ các nước khác trong thời kỳ trái vụ; và
	Dữ trữ trong kho.
	Sự biến động của giá theo năm cao
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