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Nội dung

• Tổng quan hệ thống thị trường nông 
sản
– Cung và cầu
– Chuỗi cung
– Marketing
– Các yếu tố quan trọng của marketing

• Thông tin thị trường
– Cách thu thập
– Xử lý và phân tích
– Ứng dụng



Mục tiêu học tập
• Các học viên giải thích được những 

khái niệm cơ bản: Cung cầu, Chợ và các 
loại chợ, Thị trường, Phân khúc thị trường, 
Marketing, Marketing 4P, Các trung gian thị 
trường, Chuỗi cung cấp, Chi phí marketing

• Học viên nắm bắt được
– Cách thu thập thông tin thị trường
– Lập kế hoạch tiếp cận thị trường



Tổng quan hệ thống marketing

Cơ sở hạ tầng

Luật pháp, Chính sách, Qui định

Ai tham gia

Chức năng

Dịch vụ hỗ trợ Bối cảnh 
kinh tế - văn hoá – xã hội

4 P Cung Cầu

Cạnh 
tranh
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Cung và cầu

• Cung là gì?
– Là sản phẩm/ dịch vụ mà người bán muốn bán 

tại các mức giá khác nhau trong một khoảng 
thời gian nhất định

• Cung bị ảnh hưởng bởi:
– Cầu
– Giá
– Chi phí sản xuất
– Cơ sở hạ tầng và chất lượng đường xá
– Điều kiện khí hậu, thời tiết
– Dự báo cung



Cung và cầu

• Cầu là gì?
– Là số lượng mà người mua sẵn sàng và 

có thể mua với các mức giá khác nhau

• Cầu bị ảnh hưởng bởi:
– Giá
– Thu nhập
– Sở thích của người tiêu dùng
– Các sản phẩm cạnh tranh hay thay thế
– Chất lượng



Mối liên hệ giữa cung, cầu và giá

• Giá được xác định bởi cung và cầu
– Giá tăng khi cầu tăng hoặc/và cung

giảm và ngược lại

• Xác định được xu thế cung và cầu
• → xu thế giá
• → giúp nông dân quyết định sản xuất cái gì

và khi nào bán ra thị trường (4Ps)



Đường cung và cầu



Chợ

• Là nơi người mua và người bán
trao đổi hàng hóa

• Các loại chợ:
– Chợ đầu mối
– Chợ bán buôn
– Chợ bán lẻ
– “Chợ điện tử”? (vừa là chợ nghĩa đen,

vừa là thị truờng)



Chợ đầu mối
• Là nơi nông dân và người 

thu gom bán các sản 
phẩm nông nghiệp cho 
người buôn bán có quy 
mô lớn hơn/các cơ sở chế 
biến nông lâm sản 

• Phân bố: 
– Tại các vùng nông thôn 

hoặc tại cửa ngõ các thành 
thị 

• Chức năng chính: 
– Giúp thương nhân và các cơ sở 

chế biến có thể thu gom một 
lượng hàng lớn tại một địa điểm 



Chợ bán buôn/chợ đầu mối 
thành thị

• Phân bố tại các thành phố hoặc thị 
xã 

• Tập trung các nguồn cung cấp từ 
các khu vực sản xuất khác nhau để 
cung cấp thường xuyên cho khu 
vực thành thị hoặc xuất khẩu 



Chợ bán lẻ

• Phân bố ở khắp nơi– tại thôn bản, 
các thị trấn, thị xã hoặc thành phố

• Hình thức đa dạng: chợ tạm, chợ 
cóc, siêu thị, v.v…

• Chức năng chính là cung cấp hàng 
cho người tiêu dùng và người 
buôn bán nhỏ 

• Thường chiếm một thị phần rất 
nhỏ trong tổng lượng hàng bán ra 



Thị trường

• Là nhu cầu về sản phẩm hoặc 
dịch vụ

• Là một nhóm người có nhu cầu 
cụ thể và sẵn sàng trả tiền để 
thỏa mãn nhu cầu đó



Phân khúc thị trường
• Là việc chia thị truờng 

hay nhóm nguời 
không đồng nhất 
thành từng phần nhỏ 
đồng nhất.
– Mỗi phân khúc là một nhóm

người mua có cùng sở thích
và nhu cầu

– Phân đoạn/phân khúc thị
trường có thể được phân
loại theo:

• Độ tuổi
• Giới tính
• Tôn giáo
• Vị trí địa lý
• Thu nhập





1 trang web với 11 thông điệp giá rẻ!



Phân khúc thị trường RAU

Rau hữu cơ cao cấp

60k/kg x 1 ton/ngày

Rau hữu cơ

40k/kg x 4 ton/ngày

Rau an toàn

20k/kg x 195 ton/ngày

Rau không kiểm soát

10k/kg x 800 ton/ngày



Phân khúc thị trường

• Các cách phân khúc chính:
– Theo địa lý

• Theo miền, qui mô đô thị, khí hậu, v.v…

– Theo dân số
• Tuổi, giới, qui mô gia đình, thu nhập, nghề, 

v.v…

– Theo tâm lý
• Tầng lớp xã hội, lối sống, v.v…

– Theo hành vi
• Mức sẵn sàng mua, mức trung thành với 

nhãn hiệu, mức sử dụng, v.v…

Tham khao/Thuoc tam.ppt


Thị phần

• Tỷ lệ phần trăm doanh số bán 1 sản 
phẩm so với tổng doanh số của sản 
phẩm đó ở một khu vực nhất định 
(địa phương, quốc gia, v.v…)

Tham khao/Che dang/Canh tranh.ppt


Bài tập phân khúc thị trường
• Chia thành 3 nhóm Trồng trọt, Chăn nuôi 

và Lâm nghiệp:
– Lựa chọn một sản phẩm đặc trưng tại địa 

phương (theo các lĩnh vực trên)

• Xác định các phân đoạn thị trường của sản 
phẩm đó

• Giả định các yêu cầu về sản phẩm của mỗi 
phân đoạn

• Thời gian: 20 phút
• Trình bày: Giấy Ao



Marketing

• Định nghĩa 1
– Là tất cả các hoạt động và dịch vụ tham

gia vào việc vận chuyển sản phẩm từ
nơi sản xuất tới nơi tiêu dùng nhằm
đảm bảo 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
➢Vào thời gian phù hợp



Marketing
• Định nghĩa 2

– Là xác định 
nhu cầu của 
khách hàng 
và đáp ứng 
các nhu cầu 
đó để tạo ra 
lợi nhuận



Marketing 4P

• Sản phẩm (Product)
– Phải đáp ứng được nhu cầu của khách hàng

• Giá (Price)
– Nên bán với mức giá nào là phù hợp (tạo lợi 

nhuận cho người sản xuất và phù hợp với 
người mua?

• Địa điểm (Place)
– Bán hàng ở đâu là thuận lợi cho người mua ?

• Xúc tiến bán hàng (Promotion)
– Làm thế nào để thông tin sản phẩm tới người 

tiêu dùng?

Tham khao/Marketing/Sản phẩm.ppt
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Marketing và Bán hàng
Bán hàng Marketing
Nhấn mạnh sản phẩm Nhấn mạnh nhu cầu và ước 

muốn của khách hàng

Tìm cách bán những sản

phẩm đã có sẵn

Xác định mong muốn của

khách hàng, thiết kế và phân

phối sản phẩm để thỏa mãn

Quản trị theo hướng doanh số 

bán

Quản trị theo hướng lợi nhuận 

lâu dài

Hoạch định ngắn hạn, hướng 

tới thị trường và sản phẩm 

hiện tại

Hoạch định lâu dài, hướng tới 

thị trường và sản phẩm sau 

này

Chú trọng quyền lợi người bán Chú trọng lợi ích người mua



Các yếu tố ảnh hưởng tới lựa 
chọn chiến lược marketing

• Các yếu tố bên trong
– Nguồn lực (nhân, vật, tài lực), ví dụ thiết kế 

mẫu mã
– Kiến thức
– Kỹ năng

• Các yếu tố bên ngoài
– Đặc điểm của cầu
– Điều kiện sinh thái nông nghiệp địa phương
– Hiện trạng đường xá
– Mức độ cạnh tranh
– Các chính sách và quy định của nhà nước

Tham khao/Cac yeu to anh huong.ppt
Tham khao/Cac yeu to anh huong.ppt


Bài tập hỗn hợp marketing
• Chia 3 nhóm
• Sản phẩm: 

– Dựa trên các mẫu có ở chợ (Rau, quả, v.v…) hoặc 
– Liệt kê các sản phẩm có ở địa phương (free-

listing)

• Trả lời 4 câu hỏi:
– Sản xuất sp gì?, phân khúc nào? (hình thức, mẫu 

mã, chất lượng, đóng gói, nhãn mác, v.v…)
– Bán với giá bao nhiêu?, Cách xây dựng giá
– Bán hàng ở đâu?, kênh phân phối nào
– Xúc tiến bán hàng như thế nào?



Các trung gian thị trường
• Là các thương nhân và chủ cơ sở chế biến 

chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất tới nơi 
tiêu dùng. Bao gồm
– Người thu mua
– Người bán buôn
– Người bán lẻ
– Cơ sở chế biến, dịch vụ, tư vấn

• Tại sao cần trung gian TT?
– Di chuyển sản phẩm hợp lý
– Lưu kho, bảo quản
– Phân loại, làm sạch, chế biến
– Truyền thông



Các trung gian thị trường

• Vai trò: Biến nông sản thành hàng hóa
– Kết nối người sản xuất và người tiêu dùng
– Tăng thêm giá trị cho nông sản
– Mở rộng thị trường cho hàng nông sản

• Phân loại trung gian thị trường
– Phân phối: 

• Thu gom, bán buôn, bán lẻ, đại lý, môi giới

– Lưu thông sản phẩm:
• Vận tải, kho bãi

– Dịch vụ marketing: 
• Nghiên cứu, quảng cáo, tư vấn

– Tài chính, tín dụng



Các trung gian thị trường
• Người thu mua

– Có quy mô nhỏ
– Trực tiếp mua sản 

phẩm từ người sản 
xuất

– Có nguồn vốn hạn 
chế, buôn bán số 
lượng nhỏ

– Chức năng là thu 
mua sản phẩm từ các 
nông trại nhỏ để bán 
cho các thương nhân 
lớn hơn/chủ cơ sở chế 
biến

Khi nào lợn 
nhà bác xuất 
chuồng đấy?

Cuối tháng này, 
anh qua bắt 

nhá



Các trung gian thị trường
• Người bán buôn

– Buôn bán với lượng 
hàng lớn

– Thuê hoặc sở hữu 
phương tiện vận tải 
trung bình hoặc lớn

– Được cung cấp hàng 
từ thương nhân vừa 
và nhỏ hoặc nông dân

– Chức năng: cung cấp 
cho người bán lẻ tại 
các thị xã và thành 
phố hoặc các cơ sở 
chế biến và những 
người bán buôn lớn 
hơn

OK. Mai em sẽ 
chuyển hàng 

đến tận 
xưởng cho 

bác



Các trung gian thị trường

• Người bán lẻ
– Có quy mô và hình 

thức hoạt động đa 
dạng

• Hệ thống siêu thị
• Người bán hàng 

rong trên phố
• Chủ cửa hàng nhỏ

– Chức năng: phân 
phối hàng tới người 
tiêu dùng



Các trung gian thị trường
• Cơ sở chế biến

– Là cá nhân và công 
ty tham gia vào quá 
trình biến đổi 
ngành hàng nông 
nghiệp (nhà máy 
xay xát gạo, chế 
biến tinh bột sắn, 
v.v…)

– Có thể là hộ gia 
đình hoặc công ty 
lớn

– Phân bố tại nông 
thôn hoặc thành thị



Chuỗi cung cấp
(chuỗi giá trị, chuỗi sản phẩm)

• Các kênh phân phối thị trường thông 
qua đó sản phẩm được chuyển tới 
người tiêu dùng
– Kênh phân phối là tập hợp các cá nhân 

và công ty tham gia vào việc chuyển sản 
phẩm từ nơi sản xuất tới nơi tiêu dùng.



Chuỗi cung ứng rau Mộc Châu

Nông dân trồng rau

Người buôn rau
(trong huyện, tỉnh và các tỉnh khác)

Người thu mua địa phương

Người bán lẻ, siêu thị, nhà hàng
(chủ yếu ở thành phố Hà Nội)

Người cung cấp 

thông tin

Người cung cấp 

thông tin

Người bán buôn ra thành phố



Bài tập chuỗi cung cấp

• “Ai là ai”:
– Chọn 3 thành viên trong một chuỗi 

cung cấp, 
– Cho mỗi thành viên biết vị trí của mình, 
– Các thành viên khác đặt các câu hỏi để 

thăm dò và sau đó 
– Phán đoán “ai là ai”



Chi phí marketing

• 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

• Các chi phí marketing chủ yếu trong nông 
nghiệp:
– Chuẩn bị sản phẩm: làm sạch, phân loại
– Đóng gói
– Bốc dỡ
– Vận chuyển
– Hao hụt sản phẩm
– Lưu kho
– Chế biến



Giá tăng theo chuỗi cung cấp (do chi 
phí marketing)

LN

VC

K

LN

VC

K

LN

Chi phí sx Giá nông dân bán Giá bán buôn 
Giá bán lẻ

Giá

LN Lợi nhuận

VC Chi phí vận chuyển

K Chi phí khác



THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG



1. Khái niệm thông tin 
thị trường 

• Giải thích được khái niệm thông tin
thị trường, cho ví dụ;

• Xác định được tầm quan trọng của
thông tin thị trường đối với việc ra
quyết định của người nông dân



Thông tin thị trường là gì? 
• Là tất cả các thông tin về mua và bán các

sản phẩm và dịch vụ:
– Giá cả và số lượng
– Thị trường đầu ra và đầu vào của sản phẩm

• Một số ví dụ:
– Địa điểm hay địa chỉ liên lạc của người cung cấp vật tư
– Loại và chất lượng vật tư đầu vào
– Giá vật tư
– Địa chỉ liên hệ của người mua
– Yêu cầu về chất lượng và số lượng của những người

mua khác nhau
– Mức giá mua vào của những người mua khác nhau
– Mức giá của các sản phẩm đã được sơ chế hoặc có chất

lượng cao. VD: sản phẩm được sấy khô, làm sạch và
phân loại)

– Chi phí vận chuyển.

Tham khao/Mo hinh khai niem tttt.ppt


Tầm quan trọng của thông 
tin thị trường

• Là cơ sở quan trọng để ra các quyết 
định về sản xuất và marketing:
– Sản xuất cái gì?

• Sản xuất khi nào?
• Khi nào bán sản phẩm?

– Bán sản phẩm ở đâu?
– Bán cho ai?
– Bán như thế nào? 

• Mục tiêu:
– Tạo lợi nhuận;
– Giảm thiểu rủi ro. 



Tầm quan trọng của thông tin thị 
trường đối với quá trình ra quyết 

định của người nông dân:

• Câu hỏi 1: Trồng loại cây gì, diện tích bao nhiêu? 
• Câu hỏi 2: Liệu tôi có nên canh tác trái vụ không?
• Câu hỏi 3: Tôi nên sử dụng loại vật tư nào?
• Câu hỏi 4: Tôi nên mua vật tư ở đâu? 
• Câu hỏi 5: Áp dụng hình thức sau thu hoạch nào? 
• Câu hỏi 6: Tôi có nên lưu kho sản phẩm không? 
• Câu hỏi 7: Tôi nên bán sản phẩm của tôi ở đâu?
• Câu hỏi 8: Bán sản phẩm của mình cho ai? 
• Câu hỏi 9: Thương lượng như thế nào? 



Câu hỏi 1: Nên trồng loại cây gì?, 
diện tích?

• Xu thế giá của các sản phẩm nông
nghiệp có thể canh tác được trên
đồng ruộng hay trang trại của tôi?

• Dự báo giá trong tương lai của các
sản phẩm này ?

• Liệu tôi có thể bán những sản phẩm
này dễ dàng không?

• Liệu có đủ người mua các sản phẩm
của tôi không?



Câu hỏi 2: Có nên canh tác trái vụ?

• 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: Nên sử dụng loại vật tư 
nào?

• Giá bán của những sản phẩm từ các giống
khác nhau?

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

• Chi phí cho phân bón là bao nhiêu?
• Phần lợi nhuận tôi có thêm là bao nhiêu

nếu tôi đầu tư vào các kỹ thuật phòng trừ
sâu hại?

• Có những loại thuốc trừ sâu thiên nhiên
và từ hóa chất nào, giá của chúng là bao
nhiêu?



Câu hỏi 4: 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 cấp vật tư có cho vay
vốn không? Điều kiện đi kèm là gì?



Câu hỏi 5: 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: Có nên lưu kho sản 
phẩm?

• 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 7: Nên bán sản phẩm ở 
đâu?

• Tại đồng ruộng hay tại nhà?
• Tại chợ đầu mối hay chợ bán buôn?
• Tại chợ bán lẻ địa phương hay thành

thị?
• Các yêu cầu về chất lượng và giá tại

các thị trường khác nhau?
• Chi phí vận chuyển tới các thị trường

khác nhau?



Câu hỏi 8: Nên bán sản phẩm cho 
ai?

• Ai là người mua tiềm năng của tôi?  
• Tôi sẽ liên hệ với họ bằng cách nào?  
• Các yêu cầu về sản phẩm của họ?
• Giá mua vào và các điều kiện thanh 

toán?  
• Các chi phí khác đi kèm khi cung 

cấp hàng? 



Câu hỏi 9: Thương lượng với người 
mua?

• Liệu giá mà người mua trả cho tôi có
phù hợp với giá thị trường cho cùng
loại sản phẩm hay không?



2. Thu thập, Xử lý, Phân 
tích và Lập kế hoạch tiếp 

cận thị trường



Trên dòng kẻ hay Dưới dòng kẻ?

Đổ lỗi

VIC
TI
M

VIC
TO
R

Bào chữa

Phủ nhận

Chịu trách nhiệm

Gánh trách nhiệm

Làm chủ



Xác đinh nhu cầu TTTT

• Các sản phẩm có sẵn trong cộng
đồng

1. Phân tích vấn đề (có hệ thống)
• Xác định mục tiêu, các hoạt động

– Xác định nhu cầu thông tin cụ thể để thực hiện
các hoạt động, đạt được các mục tiêu

2. Dựa trên các câu hỏi đặt ra (không có hệ
thống)

• Các sản phẩm mới (chưa có ở địa
phương)

3. Thu thập toàn bộ theo 4Ps

Tham khao/Sơ đồ phương pháp.ppt


Loại thông tin thị trường 
nào cần thu thập

• Thu thập thông 
tin mang tính 
chọn lọc (chỉ thu 
thập thông tin 
cần thiết)

• Dựa vào các câu 
hỏi/vấn đề của 
người nông dân

Giá rau bắp cải ở HN 

trong tháng 5 là bao 

nhiêu?



Cung

Giá cả

Cầu

Thông tin thị trường?:

Đầu vào

•Người cung cấp vật tư
•Loại và chất lượng vật tư
•Giá vật tư
•v.v…

•Địa chỉ
•Yêu cầu (CL, S.lượng)
•Giá
•Thời gian

•v.v…

•Chi phí vận chuyển



Các câu hỏi về thị trường 
mà nông dân thường hỏi

• Tôi nên sử dụng vật tư nào?
• Những cây trồng/sản phẩm mới nào cho thu 

nhập cao hơn?
• Giá mua vào hiện tại tại thị trường x của sản 

phẩm y là gì?
• Giá mua vào của công ty z là bao nhiêu?
• Ai là người mua sản phẩm w trong khu vực? Liệu 

tôi có địa chỉ của người đó không?
• Giá của ngành hàng y lúc trái vụ là bao nhiêu?
• Liệu tôi có nên dự trữ/lưu kho sản phẩm không? 

Lưu kho và bán thế nào?
• Giá của ngành hàng x trong năm sau tăng lên 

hay giảm xuống



Các loại thông tin thị trường
Nhóm/loại thông tin thị

trường
Ví dụ cụ thể về thông tin

1. Vật tư ✓Địa điểm và địa chỉ liên hệ của người/cơ quan cung cấp vật tư
✓Loại và chất lượng của các loại vật tư
✓Giá của các loại vật tư

2. Nhu cầu ✓Độ lớn của thị trường địa phương, khu vực và quốc gia
✓Mức 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
✓Cầu theo mùa vụ
✓Yêu cầu về chất lượng
✓Những yêu cầu về đóng gói
✓Giá mua
✓Các điều kiện thanh toán
✓Các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp (vật tư, vốn, v.v…)

4. Giá ✓Giá mua hiện tại tại các thị trường khác nhau
✓Sự khác nhau về giá giữa các loại sản phẩm và chất lượng của sản phẩm
✓Tính mùa vụ của giá
✓Sự dao động của giá giữa các vụ
✓Xu thế giá

5. Sự cạnh tranh ✓Các khu vực cung cấp chính
✓Chất lượng sản phẩm từ các khu vực khác nhau
✓Tính mùa vụ của các khu vực cung ứng khác nhau
✓Nhập khẩu

6. Các chi phí marketing ✓Vận chuyển
✓Phí chợ/thuế
✓Các loại phí không chính thức khác



Các nguồn thông tin thị 
trường chính

Truyền hình

Đài phát thanh

InternetNhà nghiên cứu
thị trường

Cán bộ khuyến
nông khác

Báo chí

Thương nhân 
và nhà chế biến

Thành viên 
thị trường

Thông tin thứ cấp

Tham khao/Sơ đồ phương pháp.ppt
Tham khao/Cac thanh vien thi truong.ppt


Bài tập xác định loại thông tin thị 
trường cần thu thập

• Chia 3 nhóm
• Mỗi nhóm xác định một sản phẩm/ngành hàng 
• Liệt kê các câu hỏi thường gặp liên quan đến thị 

trường của…
– Ví dụ: 

• Trồng giống nào?
• Bán cho ai?, v.v…

• Chọn một số (2-3) câu hỏi/vấn đề thường gặp 
nhất (hoặc do giảng viên giao tình huống)

• Lập danh mục các loại thông tin cần thu thập từ 
các câu hỏi đó: Một câu hỏi có thể cần thu thập 
nhiều thông tin khác nhau mới đủ trả lời
– Ví dụ: Các giống ngô hiện có trên thị trường; ưu nhược 

điểm của mỗi loại; yêu cầu sinh thái mỗi loại; v.v…
• Lập bảng “loại thông tin – ai biết”

Cau hỏi - thông tin cần TT.ppt
Tham khao/Bán cho ai.ppt


Loại thông tin – ai biết (giả 
định)

TT Loại thông tin (Những) ai biết - cần hỏi ai

1 Vật tư đầu vào?
- Phân bón Đại lý vật tư nông nghiệp, cửa hàng vật tư tư

nhân ở huyện

- Thuốc trừ sâu Đại lý vật tư nông nghiệp, cửa hàng vật tư tư
nhân ở huyện

- Giống Công ty giống cây trồng

2 Nhu cầu thị trường
- Yêu cầu chất lượng Công ty X, người bán lẻ, khách hàng

- Yêu cầu chế biến Công ty X, khách hàng

3 Giống nào tốt
nhất?
- Loại giống nào? Viện KH Lâm nghiệp, Internet,

4 GIá bán Internet, Người thu gom, v.v…



Chú ý:

• Một câu hỏi: 
– Có thể chỉ cần tìm hiểu một vấn đề để 

trả lời
– Có thể cần tìm hiểu nhiều vấn đề:

• “Trồng giống nào?”:
– Các giống ngô hiện có trên thị trường; 

–ưu nhược điểm của mỗi loại; 

– Yêu cầu sinh thái mỗi loại; v.v…

Cau hỏi - thông tin cần TT.ppt


A. Thu thập thông tin từ các 
thành viên thị trường

• Các công cụ áp dụng
–Phỏng vấn bán cấu trúc

• Bảng kiểm

–Quan sát trực tiếp



Các thành viên thị trường 

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

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

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

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

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

6. Người bán lẻ tại thành thị
7. Chủ phương tiện vận chuyển

Tham khao/Cac thanh vien thi truong.ppt


1. Các nhà máy hoặc người bán 
buôn vật tư nông nghiệp

• Giá bán buôn hiện tại của các loại vật 
tư khác nhau

• Xu thế giá bán buôn của các loại vật 
tư

• Điểm 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 tại và xu thế giá)

• Các điều khoản/điều kiện 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 người 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
• Tình hình cung cấp trong xã và có thể 

trong huyện (ví dụ: số lượng, tính mùa vụ, 
xu thế)

• Xu thế giá tại địa phương của những 
ngành hàng nông nghiệp truyền thống 



4. Người mua buôn/chủ cơ sở 
hoặc nhà máy chế biến có quy 

mô vừa và lớn 
• 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

• Giá mua buôn
• 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 tại, xu thế và tính mùa 
vụ) 



6. Người bán lẻ tại thành thị 

• 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 tại, xu thế và mùa vụ) 



7. Chủ phương tiện vận 
chuyển 

• Dòng và hướng vận chuyển của các 
ngành hàng nông nghiệp đi từ 
huyện

• Tính mùa vụ của 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 



Phỏng vấn bán cấu trúc

• Là trao đổi mở xung 
quanh một số vấn đề 
hoặc chủ đề cụ thể

• Cho phép thu thập 
thông tin một cách 
linh hoạt và chính xác

• Cần xây dựng và thử 
nghiệm bảng kiểm 
trước khi phỏng vấn 
bán cấu trúc



Một số gợi ý khi phỏng vấn 
bán cấu trúc

• Thái độ thân thiện và thoải mái
• Tiếp xúc bằng mắt
• Hỏi các câu hỏi trực tiếp và rõ ràng. Tránh các câu 

hỏi mập mờ hoặc câu hỏi có nhiều phương án trả 
lời.

• Sử dụng các câu hỏi 5W (Cái gì, khi nào? ở đâu? Tại 
sao? Như thế nào? Và bao nhiêu để thăm dò 
thông tin

• Tránh định hướng câu trả lời khi đưa ra câu hỏi
• Cởi mở một số thông tin từ phía mình phù hợp để 

tạo sự thân thiện và sẵn lòng từ người trả lời



Một số gợi ý khi phỏng vấn 
bán cấu trúc

• Tránh đặt câu hỏi nhạy cảm trước khi bạn chắc chắn 
rằng bạn đã lấy được lòng tin của người cung cấp 
thông tin

• Bày tỏ sự quan tâm và chú ý vào những gì người cung 
cấp thông tin đang nói

• Làm cho người cung cấp thông tin nghĩ rằng họ là 
chuyên gia

• Không ngắt lời khi họ đang nói và giữ yên lặng để 
khuyến khích họ

• Làm rõ thông tin khi cần thiết
• Diễn giải lại thông tin để đảm bảo bạn hiểu đúng 

thông điệp từ người cung cấp thông tin
• Diễn giải các khái niệm để đảm bảo 2 bên cùng hiểu 

như nhau



Một số gợi ý khi phỏng vấn 
bán cấu trúc

• Đặt câu hỏi khi bạn nghi ngờ về độ chính xác của 
thông tin (ví dụ: đưa ví dụ về các thông tin đối lập 
thu thập được từ các nguồn khác)

• Ghi chép các thông tin hoặc ghi âm cuối buổi 
phỏng vấn

• Tránh phỏng vấn, thảo luận dài (không nên kéo 
dài quá 30 phút). Thành viên thị trường là những 
người rất bận

• Chọn thời gian rảnh nhất đối với mỗi thành viên 
thị trường (vd với người bán chợ đầu mối thì họ 
làm việc đêm và ngủ cả buổi sáng)

• Tạo cơ hội cho người cung cấp thông tin đặt câu 
hỏi (lúc ban đầu, trong và sau khi phỏng vấn)



Kỹ năng phỏng vấn

Tham khao/Lời khuyên chung về trình tự.ppt


Bảng kiểm
• Là danh sách các vấn đề và/hoặc câu hỏi hướng 

dẫn trong quá trình phỏng vấn bán cấu trúc
– Bảng kiểm giúp người phỏng vấn nhớ các nội dung 

chính cần thảo luận

• Cần xây dựng các bảng kiểm khác nhau cho các 
thành viên thị trường khác nhau (vì mỗi tác nhân 
chỉ biết sâu về một số vấn đề), ví dụ:
– Người sản xuất có kinh nghiệm (biết về vấn đề mùa vụ)
– Thương nhân (biết về nhu cầu và phân khúc khách 

hàng)
– Cơ sở chế biến (biết về chế biến sau thu hoạch, chi phí)
– Nhà nghiên cứu thị trường (biết tuốt)
– Nhà bán lẻ (biết về nhu cầu và phân khúc khách hàng)
– Người tiêu dùng (nhu cầu, phân khúc)
– V.v…

Tham khao/Thu thap thong tin/Phan biet cau hoi-van de.ppt


Phân biệt câu hỏi - vấn đề cần tìm 
hiểu

Không nên đặt thành
câu hỏi như thế này:

Nên nêu vấn đề sẽ tìm
hiểu như thế này:

- Trình độ thâm canh của
bà con ở xã như thế nào?

- Trình độ thâm canh của
nông dân

- Ở đây có khu vực khai
thác quặng không?

- Các họat động kinh tế
gây ô nhiễm môi trường

- Bán hàng cho ai? - Các khách hàng đang
có



Ví dụ về bảng kiểm

•Bảng kiểm (Thương lái giống ngô tại huyện)
1.Các 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 

1.Bán giống a.Các giống ngô được mua và bán

b.Lượng giống ngô được mua và bán(đối với mỗi loại 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

1.Người cung cấp giống a.Những người cung cấp giống và địa điểm của họ

b.Những thay đổi về người cung cấp giống trong 3 năm  qua (số 

lượng, địa điểm, lượng mua và bán), các lý do

c.Các vấn đề trong cung cấp giống

1.Các cản trở và các 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 triển này

e.Những đề xuất giúp người nông dân tăng cường sự tiếp cận tới 

nguồn giống

Tham khao/Che dang/Bang kiem.doc


Bài tập xây dựng bảng kiểm

• Chọn ít nhất 2-3 thành viên thị 
trường nhóm bạn sẽ phỏng vấn

• Dựa trên nhu cầu thông tin đã xác 
định, xây dựng bảng kiểm cho mỗi 
loại thành viên thị trường đã lựa 
chọn.

• Thời gian: 30 phút
• Vật liệu: Giấy Ao



Bài tập phỏng vấn

• Đóng vai
• 3 học viên được giao “tờ giao việc”

– Tìm hiểu kỹ “tờ giao việc”
– Đóng vai theo yêu cầu

• Các thành viên khác theo dõi, nhận 
xét



B. Quan sát trực tiếp

• Thu thập các 
thông tin 
định tính 
thông qua 
quan sát

• Còn được 
dùng để 
kiểm chứng 
thông tin



Quan sát trực tiếp
• Không phải là phương pháp chính thức nhưng

không thể thiếu để bổ sung và kiểm chứng
• Mục đích:

– Kiểm tra các quan điểm và thông tin đã phỏng vấn thông
qua các hành vi của họ.

• Khi nào?: Khi khảo sát các thôn, các khu chợ, cơ sở
chế biến, các nhà kho, v.v…

• Cái gì?: Các hoạt động sản xuất, phương thức sau
thu hoạch, tuyển chọn và phân loại, kỹ thuật lưu
kho, bảo quản, hình thức vận chuyển và giao dịch.
– Ước lượng được số người cung ứng và người mua trong

từng thị trường nhất định, khối lượng sản phẩm giao dịch,
chế biến, năng lực chế biến và bảo quản v.v...



Các kỹ thuật khác liên 
quan

• La cà (café, ăn sáng ở chợ để tán 
gẫu)

• Nhập cuộc – quan sát
• Quan sát toàn cảnh cộng đồng

Quan sat cong dong.ppt


Liên hệ và gặp gỡ các thành 
viên thị trường

• Liên hệ trước với các thành viên thị trường 
bằng điện thoại, email hoặc giấy giới 
thiệu.

• Giới thiệu về bản thân và dự án, giải thích 
mục đích và thông báo thời gian cần 
phỏng vấn

• Có thể tiếp cận và phỏng vấn tại chỗ mà 
không cần liên hệ. 

• Gặp gỡ tại chợ, tại nhà hoặc cơ sở sản xuất
• Tại nhà hàng, quán nước
• Qua điện thoại, email (khi đã có mối quan 

hệ tốt)



Kiểm chứng thông tin thu thập
từ các thành viên thị trường

• Phương pháp 
tam giác
– Hỏi nhiều thành 

viên thị trường 
khác nhau.

– Thăm dò sâu hơn 
trong trường hợp 
thông tin sai lệch 
để loại bỏ thông 
tin sai.

• Áp dụng phương 
pháp quan sát 

Nhu cầu 
thị 

trường ổn 
định

Nhu cầu 
thị 

trường 
tăng

Nhu cầu 
thị 

trường 
giảm so 

với 5 
năm 
trước



C. Các nguồn thông tin 
thứ cấp

• Báo chí, tạp chí và bản tin định 
kỳ

• Các bản tin thị trường và giá cả
• Truyền hình
• Truyền thanh
• Internet



Báo chí, tạp chí và bản tin 
định kỳ

• Lướt qua các tờ báo, tạp chí và các bản tin
• Chú ý tới các chuyên mục về nông lâm 

nghiệp
• Đánh dấu các thông tin thị trường
• Xem xét mối liên quan giữa các thông tin 

đó với người nông dân trong khu vực của 
bạn

• Ghi chép tất cả các thông tin/số liệu định 
lượng và định tính vào các bảng biểu.



• 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 ngày)
– Bản tin thương mại trong nước (ra hàng tuần)
– Bản tin thương mại quốc tế (3 số/tháng)
– Viện nghiên cứu thị trường, giá cả, Bộ tài chính

• Viện nghiên cứu hoa quả phía nam
– Thông tin về thị trường hoa quả (ra hàng tháng)

• Sở Nông nghiệp tại các tỉnh
– Nông nghiệp và thị trường tỉnh Đăk Lăk (ra hàng tháng)
– Thông tin thị trường sản phẩm nông lâm nghiệp tỉnh Bình Định 

(ra hàng tuần)
– Thông tin thị trường các sản phẩm nông lâm nghiệp tỉnh Lào Cai 

(ra hàng tuần)

Các bản tin thị trường và giá cả



Truyền hình

• Một số chương trình truyền hình có 
liên quan tới thị trường
– “Thị trường 24 giờ”: Thứ hai đến thứ sáu 

lúc 12.20 trưa và 6.45 chiều, VTV1
– “ Làm giàu không khó” Thứ hai đến thứ 

sáu lúc 12.30 trưa; VTV1
– “Bản tin định kỳ về dân tộc miền núi” 

lúc 3.30 chiều, VTV1



Truyền thanh

– “Nông nghiệp và Nông thôn”: Từ Thứ Hai đến 
Thứ Sáu lúc 5:30–5:50 sáng và 1:05–1:25 chiều; 
VOV1 và VOV2.

– “Bản tin ngắn: Thời tiết và Giá cả”: Thứ Hai đến 
thứ Sáu lúc 7:25–7:30 sáng và 1:05–1:25; VOV1 và 
VOV2.

– “Doanh nghiệp và Doanh nhân”: Từ Thứ Hai 
đến Thứ Sáu lúc 11:05–11:20 sáng và 7:05–7:20 
chiều.; VOV1 và VOV2.

– “Hội nhập kinh tế thế giới”: Thứ ba đến thứ 
năm lúc 11:05–11:20 sáng và 7:05–7:20 chiều.; 
VOV1 và VOV2.

– “Bản tin giá cả thị trường”: hàng ngày lúc 
4:00–4:05 chiều; VOV1 và VOV2.



Internet
• Thành lập thư mục trong máy tính có tên “thông 

tin thị trường”
• Tạo các thư mục con trong thư mục này với các 

chủ đề khác nhau (ví dụ: theo tên ngành hàng, 
cung cấp vật tư, thương nhân, cơ sở chế biến, 
v.v…)

• Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm thông tin cần 
bằng các từ chìa khoá (ví dụ: giá lạc, thị trường 
ngô, trâu bò, v.v…)

• Lưu các bài viết có nội dung liên quan vào thư 
mục thích hợp

• Đánh dấu các thông tin và số liệu liên quan, ghi 
lại vào các bảng biểu thích hợp



Internet

• Nên sử dụng công cụ tìm kiếm  
www.google.com.vn bằng cách sử 
dụng từ các từ chìa khóa

http://www.google.com.vn/


Một số trang web liên quan
– Cổng thông tin của Bộ NN&PTNT (http://www.agroviet.gov.vn/)
– Trang web xúc tiến kinh doanh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn (http://210.245.60.189/)
– Phòng thông tin An toàn lương thực của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn (http://www.mard.gov.vn/fsiu/)
– VINANET, Bộ Thương Mại (http://vinanet.com.vn/)
– Bản tin thị trường rau quả (CIRAD/AVRDC/MARD) 

(http://210.245.60.189/html/DuanSusper/vietnamess.asp)
– Tạp chí Marketing và Sản xuất (http://210.245.60.189/tapchi/sxtt/)
– Làm kinh doanh với Viet Linh 

(http://www.vietlinh.com.vn/e_index.html)
– Diễn đàn trực tuyến về nông nghiệp (CIFPEN và VNMedia) 

(http://vnmedia.vn/giaoluu/)
– Diễn đàn trực tuyền về Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ) 

(http://forum.ctu.edu.vn/viewforum.php?f=10)
– Trang thông tin của nông dân (Diễn đàn trao đổi trực tuyến) 

(http://vietnamgateway.org/vanhoaxa/index.php?chuyenmuc=02)
– “Thị trường 24 giờ” (http://www1.thitruong24h.com.vn/)
– Trang web về thị trường ngành hàng nông nghiệp 

(http://www.chonongsan.com.vn/)

http://www.agroviet.gov.vn/
http://210.245.60.189/
http://www.mard.gov.vn/fsiu/
http://vinanet.com.vn/
http://210.245.60.189/html/DuanSusper/english.asp
http://210.245.60.189/tapchi/sxtt/
http://www.vietlinh.com.vn/e_index.html
http://vnmedia.vn/giaoluu/
http://forum.ctu.edu.vn/viewforum.php?f=10
http://vietnamgateway.org/vanhoaxa/index.php?chuyenmuc=02
http://www1.thitruong24h.com.vn/
http://www.chonongsan.com.vn/


Thực hành 
thu thập thông tin từ internet
• Yêu cầu

– Rà soát các thông tin cần thu thập (danh mục các 
vấn đề cần tìm hiều)

– Tạo thư mục có tên “thông tin thị trường” với các 
thư mục con có các chủ đề khác nhau (theo nhu 
cầu thông tin cần thu thập).

– Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm các thông 
tin cần thu thập.

– Lưu các bài có thông tin liên quan vào thư mục 
tương ứng

– Đánh dấu các thông tin thị trường có liên quan.

• Thời gian: 60 phút

Tham khao/Danh sach cac van de.ppt


Đi thực địa

• Mục tiêu: Thu thập thông tin về thị 
trường

• Các bước:
– Xác định thông tin cần thu thập (đã làm)
– Xác định cần hỏi cái gì ở mỗi loại người cung 

cấp thông tin = bảng kiểm (đã có)
– Liên lạc với họ = hẹn (nêu có thể)
– Thực hành thu thập thông tin: 

• Phỏng vấn trực tiếp (tại nhà, công ty, nơi bán hàng, 
quán nhậu, v.v…)

• Phỏng vấn qua điện thoại
• Phỏng vấn qua email



Xử lý và Phân tích 
thông tin thị 

trường



Xử lý thông tin thị trường
• Một số TTTT không thể lưu giữ bằng một

mẫu/format chuẩn (DL định tính):
– Cần ghi chép các thông tin đó vào một

cuốn sổ hoặc bằng file word
– Có thể chuyển sang dạng định lượng:

• Phân loại, liệt kê tập hợp
• Mã hoá

• Nhiều thông tin thị trường có thể lưu trữ
theo các mẫu biểu (DL định lượng):
– Có thể xây dựng các bảng để ghi chép

và lưu trữ thông tin

Tham khao/Sơ đồ phương pháp.ppt
Tham khao/Dữ liệu không thể lưu theo một cấu.ppt
Tham khao/Xu ly du lieu.ppt


Người cung cấp hạt giống 
rau trong và ngoài huyện 

Địa chỉ
và số
điện
thoại

Loại hạt
giống
được
bán

Chất
lượng

hạt
giống

Giá Các
điều

khoản/ 
điều

kiện đi
kèm

Nhận
xét khác

Người
cung
cấp A

Người
cung
cấp B

Người
cung
cấp C

(…)



Người mua hoa quả trong 
huyện, tỉnh và các tỉnh lân cận 

Địa chỉ
và số
điện
thoại

Loại
quả

được
mua

Yêu
cầu

về số
lượng

Các
yêu

cầu về
đóng
gói và
chất

lượng

Địa
điểm
mua

Giá
được

trả

Các
điều
kiện

thanh
toán

Nhận
xét

khác

Người
mua A

Người
mua B

Người
mua C

(…)



Giá rau an toàn đã đóng gói 
(giá mua vào)

Tháng
1

Tháng 2 Tháng
3

Tháng
4

Tháng
5

Tháng
6

Tháng
7

Tháng
8

Tháng
9

Tháng
1
0

Tháng
1
1

Tháng
1
2

Năm 1

Năm 2

Năm 3

(…)



Thông tin về nguồn cung 
cấp mận tại địa phương 
Xã/
thôn

Vụ thu hoạch
cao

điểm

Thời điểm thu
hoạch
trái vụ

Lượng
cung
trong
mùa

vụ

Lượng
cung
trái
vụ

Giống Kích
thư
ớc

Nguồn cung
hiện
tại

Giá tại nông
trại/giá
tại chợ

đầu mối

Nhận xét

X

Z

Y

(…)



Bài tập xử lí dữ liệu

• Dữ liệu định tính:
– Xây dựng biểu đồ, chuỗi thị trường. v.v…

• Dữ liệu định lượng:
– Giá theo các tháng hoặc theo năm (vật 

tư, sản phẩm)
• CSDL hỗn hợp:

– Danh sách người mua
– Danh sách người cung cấp giống
– Danh sách các siêu thị
– Danh sách các nhà hàng/quán cà phê
– V.v…



Phân tích dữ liệu
1. Xu thế giá (theo năm)
2. Tính mùa vụ của giá (theo tháng)
3. Chi phí và lợi nhuận
4. Phân tích chuỗi cung cấp/giá trị
5. Phân tích SWOT

Tham khao/Sơ đồ phương pháp.ppt


1. Xu thế giá

• Giá đã thay đổi 
như thế nào?
– Biểu đồ giá

• Lý do thay đổi:
– xu thế cung và 

cầu 
– V.v…

• Để làm gì?

Biết được xu

thế giá trong quá

khứ và lý do

Dự đoán giá

trong tương lai

Quyết định sản 

xuất gì? Và bao 

nhiêu

Thông tin về 

cung và cầu



1. Xu thế giá
• Sử dụng các biểu đồ để thảo luận về xu thế giá với

người nông dân
– Giá đã tăng lên hay giảm xuống?
– Tăng lên hay giảm xuống bao nhiêu?
– Xu thế giá có ổn định không hay mang tính chu kỳ?
– Giá có dao động từ năm này qua năm khác không?
– Cung hay cầu tạo ra xu thế này?
– Các điều kiện cung và cầu sẽ được giữ nguyên hay thay đổi

trong những năm tới?
– Các điều kiện này sẽ thay đổi như thế nào và vì sao?
– Ảnh hưởng của những thay đổi đó tới xu thế giá trong tương

lai?

• Giúp người nông dân quyết định sản xuất cái gì và
sản xuất bao nhiêu.

• Cung cấp bổ sung các thông tin về các yếu tố cung
và cầu gây ra xu thế này

Trồng cây gì, nuôi con gì??? 
bao nhiêu ???

Tham khao/Xu the gia Ngo.ppt


2. Tính mùa vụ của giá

• Sự thay đổi về giá giữa các vụ trong
năm
– Biểu đồ giá

• Giúp nông dân ra quyết định?:
– Cung cấp cho thị trường trong thời kỳ

trái vụ?
– Lưu kho?



Các câu hỏi cần được trả lời 
khi phân tích tính mùa vụ 

của giá
1. Giá có xu thế thấp nhất vào giai đoạn nào 

trong năm?
2. Các yếu tố cung và cầu nào đứng sau hiện 

tượng này?
3. Giá thường cao vào những giai đoạn nào 

trong năm?
4. Các yếu tố cung và cầu nào đứng sau hiện 

tượng này?
5. Trong vòng 3 năm qua, có sự khác biệt đáng 

kể nào về tính mùa vụ của giá từ năm này 
qua năm khác không? Nếu có, tại sao?



Các câu hỏi cần trả lời 
khi phân tích tính mùa vụ của giá

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

7. Những yếu tố cung và cầu nào đứng sau sự 
thay đổi này?

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

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

10. Lưu kho để bán trong thời kỳ trái vụ có đem 
lại lợi nhuận không? Lợi nhuận là bao nhiêu?



3.Tính toán chi phí và lợi 
nhuận 

• Phân tích giữa chi phí mà mức thu 
được của mỗi hướng lựa chọn

• Giúp ra quyết định: 
– Sản xuất cái gì, 
– Áp dụng phương thức sau thu hoạch  

nào,
– Có nên chế biến hay không, 
– Bán sản phẩm ở chợ nào hay cho ai 
– Khi nào thì bán 
– V.v…

Tham khao/Có nên làm sạch thóc trước khi bán.ppt


4. Phân tích chuỗi cung cấp

• Sơ đồ hoặc hình vẽ, trình bày các yếu tố:
– Các kênh thị trường/kênh phân phối;
– Số lượng sản phẩm đi qua mỗi kênh

phân phối;
– Loại và số lượng các thành viên thị

trường tại mỗi giai đoạn khác nhau của
chuỗi cung cấp;

– Chức năng marketing của mỗi thành
viên thị trường

– Dòng sản phẩm cùng với vị trí của các
thành viên thị trường và các khu chợ.



Ví dụ chuỗi cung cấp

Người 
sản xuất 
tại QH

Người thu 
gom địa 
phương *

(2)

Thương lái *
(3 thường xuyên ở 
Tuân Đạo, chợ Vó, 
4-không thường 

xuyên đến từ Kim 
Bôi

Lò mổ tại 
thị xã Hòa 
Bình **(4)

Lò mổ và 
bán lẻ tại 

chợ TĐ, NG 
** (2)

Bán lẻ tại Vó, 
Nhân Nghĩa***

Bản lẻ tại thị 
xã Hòa 
Bình***

Người tiêu 
dùng

Người tiêu 
dùng

Người tiêu 
dùng

Người tiêu 
dùng tại xã 

QH

Mổ & bản lẻ 
tại xã QH ***

Hình 2: Chuối cung ứng lợn thịt của xã Quý Hòa

Mỡ

Mỡ

*: Lợn được bán ở dạng hơi
**: Lợn được bán ở dạng 
móc hàm
***: Lợn được bán theo các 
loại thịt khác nhau

TĐ: xã Tuân Đạo
NG: xã Nhân Nghĩa
QH: xã Quý Hòa



4.Phân tích chuỗi cung cấp 

• Hỗ trợ thảo luận về các chiến lược sản
xuất và marketing:
– Trực quan hoá: Sử dụng các sơ đồ hoặc hình

vẽ để trình bày và phân tích các thông tin về
hệ thống marketing

– Làm việc cùng người dân: Sử dụng công cụ
này để thảo luận về các chiến lược sản xuất và
marketing khác nhau với người nông dân

• Hỏi người dân muốn thay đổi gì?

• Cập nhật các sơ đồ và hình vẽ thường
xuyên (6-8 tháng) để theo dõi những thay
đổi trong hệ thống marketing



5.Phân tích SWOT

Điểm mạnh:
1.-
2.-
3.-

Điểm yếu:
1.-
2.-
3.-

Cơ hội:
1.-
2.-
3.-

Nguy cơ:
1.-
2.-
3.-

Vấn đề phân tích: Trồng sắn ở …



Làm?: đặt các câu hỏi

• Điểm mạnh:
– Công việc nào 

làm tốt nhất?
– Lợi thế?

• Cơ hội:
– Cơ hội nào để mở 

rộng thị trường?
– Đã biết xu hướng 

nào?

• Điểm yếu:
– Cần cải thiện gì?
– Công việc nào làm tồi 

nhất?

• Nguy cơ:
– Cần tránh gì?
– Tiên lượng các trở ngại 

đang (hoặc sẽ) gặp?
– Đối thủ cạnh tranh 

đang làm gì?
– Đòi hỏi thay đổi sản 

phẩm, công nghệ?

Tham khao/Điểm mạnh.ppt
Tham khao/Cơ hội.ppt
Tham khao/Điểm yếu.ppt
Tham khao/Nguy cơ.ppt


Một số lưu ý khi phân tích 
SWOT

• Cụ thể
• Thực tế khi đánh giá điểm mạnh, điểm 

yếu
• So sánh quan điểm của người dân với 

người mua
• Luôn phân tích điểm mạnh, điểm yếu 

với đối thủ cạnh tranh (phân tích cạnh 
tranh)

• Tham khảo ý kiến của thương nhân và 
cơ sở sản xuất khi đánh giá các cơ hội 
và mối đe doạ

• Xem xét hiện trạng, tương lai ngắn, 

Tham khao/Che dang/Phan tich SWOT.ppt


Điểm mạnh:
1.-
2.-
3.-

Điểm yếu:
1.-
2.-
3.-

Cơ hội:
1.-
2.-
3.-

Nguy cơ:
1.-
2.-
3.-

Phát huy Hạn chế, giảm

Tận dụng Tránh

Mục đích phân tích SWOT



Mục đích phân tích SWOT

• Ra quyết định (4P):
– Nên chuyển sang canh tác một

loại cây trồng mới hay không? (P1)
–Có nên canh tác trái vụ không?

(P1)
– Nên hướng tới một kênh thị

trường mới không hay cung cấp
hàng cho người mua mới không?
(P3)

– Có nên bán hàng theo nhóm hay
riêng lẻ? (P3)

Tham khao/SWOT trồng sắn ở A Lưới.ppt


SWOT trồng rau ở Mộc Châu
Điểm mạnh Điểm yếu

➢Các điều kiện khi hậu, đất đai phù
hợp với trồng rau trái vụ
➢Rau ở vùng cao có chất lượng dinh
dưỡng cao so với các huyện vùng
thấp
➢Khoảng cách đến HN khá gần so 
với Đà Lạt và Sapa

➢Ít diện tích trồng bằng phẳng có
nguồn nước tốt
➢Các hộ trồng rau có ít khả năng
đầu tư và chịu rủi ro
➢Người sản xuất rau thiếu kiến thức
thị trường
➢Người sản xuất rau chưa biết các
kỹ thuật canh tác mới
➢Khó khăn hơn trong tiếp cận thị
trường so với các huyện vùng thập

Các cơ hội Các mối đe doạ

➢Tiềm năng gia tăng năng suất
thông qua áp dụng các biện pháp kỹ
thuật mới
➢Nhu cầu rau trái vụ ở HN ngày
càng cao do lo ngại ATTP và nhu cầu
đa dạng thực phẩm
➢Giá rau trái vụ cao

➢Phương thức canh tác hiện tại gây
xói mòn đất và giảm độ màu đất
➢Chưa bắt kịp xu hướng bảo vệ môi
trường của người tiêu dùng so với
các nhà sản xuất vùng thấp



Mục đích phân tích SWOT
4 chiến lược

1. SO (Strength – Opportunity)
– Dựa trên ưu thế (mạnh) để tận dụng các cơ 

hội

2. ST (Strength – Threaten)
– Dựa trên ưu thế (mạnh) để tránh các nguy cơ

3. WO (Weakness – Opportunity)
– Vượt qua các điểm yếu để tận dụng cơ hội

4. WT (Weakness – Threaten)
– Vượt qua (hoặc hạn chế) các điểm yếu để 

tránh các nguy cơ



Ma trận phân tích SWOT
Điểm mạnh/
Ưu điểm

Điểm yếu/
Nhược điểm

Cơ hội S-O
Khai tác các điểm
mạnh để tận dụng cơ
hội

W-O
Vượt qua những
điểm yếu để tận
dụng cơ hội

Nguy cơ/Hiểm hoạ S-T
Sử dụng các điểm
mạnh để chống lại
những hiểm hoạ

W-T
Vượt qua những
điểm yếu để chống
lại những hiểm hoạ



Bài tập phân tích dữ liệu
1. Xu thế giá () và tính mùa vụ của giá, dự đoán thị 

trường
1. Đưa ra đề xuất/lời khuyên cho nông dân và 

các tác nhân thị trường quan tâm
2. Phân tích chuỗi cung cấp () và Chi phí & lợi 

nhuận ()
1. Đưa ra đề xuất/lời khuyên cho nông dân và 

các tác nhân thị trường quan tâm
• Phân tích kèm theo: Yêu cầu thị trường - khả 

năng đáp ứng?, các dịch vụ kèm theo: để 
phân tích rộng hơn

3. Phân tích SWOT
1. Đưa ra đề xuất/lời khuyên cho nông dân và 

các tác nhân thị trường quan tâm



Lưu ý khi lập kế hoạch tiếp 
cận thị trường

• Chọn bộ sản phẩm/dịch vụ đáp ứng 
mục tiêu của dự án về chống biến 
đổi khí hậu

• Đối chiếu kết quả thu thập và phân 
tích TTT để lọc lại

• Lập kế hoạch dựa trên phân tích 
SWOT sử dụng 01 trong 04 chiến 
lược ở trên



Định hướng kinh doanh
ST
T

Quan điểm Đối tượng Vấn đề tập trung Đạt mục tiêu lợi 
nhuận do

1 Hướng vào sản 
xuất

Sản phẩm sẵn 
có

Hiệu quả sản xuất (ít 
quan tâm khâu phân 
phối và bán hàng)

Bán hàng

2 Hướng vào sản 
phẩm

Sản phẩm sẵn 
có

Nâng cao chất lượng 
và hoàn thiện sản 
phẩm

Dẫn đầu về chất 
lượng

3 Quan điểm 
hướng vào bán 
hàng

Sản phẩm sẵn 
có

Khuyếch trương và 
bán hàng Chiến lược bán 

hàng

4 Quan điểm
hướng vào
khách hàng

Khách hàng và
nhu cầu khách
hàng

Thỏa mãn nhu cầu 
của khách hàng

Đáp ứng mong đợi 
của khách hàng

5 Quan điểm 
hướng đến kết 
hợp 3 lợi ích: 
Người tiêu dùng 
Doanh nghiệp  
Xã hội

Khách hàng và 
nhu cầu khách 
hàng

Cộng đồng xã 
hội

Tập trung thỏa mãn 
nhu cầu khách hàng

Bảo toàn và củng cố 
lợi ích xã hội

Đáp ứng nhu cầu 
khách hàng và ý 
nghĩa nhân văn



Phổ biến
Thông tin thị 

trường

Tham khao/Sơ đồ phương pháp.ppt


Phổ biến thông tin thị 
trường 

1. Liên hệ trực tiếp
2. Tham quan tới các khu chợ tại đô

thị
3. Họp với các thương nhân và chủ cơ

sở chế biến
4. Tham quan chéo tới các khu vực

sản xuất khác
5. Xây dựng chương trình phát thanh

và truyền hình, mạng xã hội



1. Liên hệ trực tiếp

• Các cách:
– Tới từng người
– Họp chia sẻ và phổ biến thông tin thị 

trường

• Vai trò của cán bộ khuyến nông:
– Trực tiếp phổ biến thông tin thị trường 

và các lời khuyên



Tổ chức họp với nông dân để chia sẻ 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

1. Liên hệ trực tiếp



2. Tham quan tới các khu 
chợ tại đô thị

• Lợi ích:
– Nhìn tận mắt: 

• Loại và số lượng các nông sản được mua bán, 
• Kiểm tra giá bán, 
• Quan sát số lượng và loại người bán, người 

mua
• Hỏi những người này các câu hỏi liên quan. 

– Đôi khi, các cơ hội marketing được xác 
định trong các chuyến đi như vậy.

• Vai trò của cán bộ khuyến nông: 
– chọn thị trường hoặc khu chợ tham quan 



3. Họp với các thương nhân và 
chủ cơ sở chế biến

• Lợi ích:
– Người dân được 

nghe trực tiếp 
– Các tác nhân trong 

chuỗi cung cấp 
cùng được hưởng 
lợi

• Vai trò của cán bộ 
khuyến nông: 
– Tổ chức và thúc 

đẩy 



4. Tham quan chéo tới các khu 
vực sản xuất khác

• Giúp người dân tiếp cận tới thông tin thị
trường từ những người sản xuất khác như:
– Điểm mạnh, điểm hạn chế của các giống mới,
– Các cách làm gia tăng giá trị sản phẩm,
– Các hình thức và phương tiện lưu kho phù

hợp,
– Những kinh nghiệm thành công về làm

marketing theo nhóm,
– Điểm mạnh và điểm yếu của một số thị

trường hay người mua cụ thể,
– V.v…

• Vai trò của cán bộ khuyến nông:
– Tổ chức và thúc đẩy



5. Xây dựng
Chương trình truyền thông

• Các kênh có thể:
– Truyền thanh xã/huyện
– Truyền thông mạng xã hội

• Vai trò của cán bộ khuyến nông: Hoạt động có thể:
– Biên tập và đọc các bản tin thị trường
– 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

• Chú ý:
– Thời gian phát sóng phải vào thời điểm mà đối tượng

nghe, nhìn không bận bịu với công việc hàng ngày của
họ.

– Xem xét sự khác nhau về thời gian giữa nam và nữ.
– Lựa chọn ngôn ngữ phát sóng.

Bai tap/Ban tin thi truong.doc


6. Xây dựng bản tin

• Chú ý:
– Đối tượng là ai – hành văn phù hợp
– Ngắn gọn (nếu cắt mà người nghe vẫn 

hiểu)
– Nên có lời khuyên sau bản tin



Bài tập: Phổ biến thông tin thị trường

• Xây dựng một trong các kế hoạch sau:
– Tổ chúc một chuyến tham quan (siêu thị, mô hình 

sản xuất, v.v…)
– Tổ chức cuộc họp (làm gì, ở đâu, với ai, bao lâu, 

v.v…)
– Cấu trúc chung:

• Mục tiêu (làm gì?)
• Đối tượng (cho ai?)
• Các hoạt động (cụ thể hoá mục tiêu – làm gì?)
• Tổ chức:

– Đầu vào (các nguồn lực – nhân, vật, tài lực)
– Tiền trạm

• Ngân sách (ước lượng)

• Soạn 1 bản tin thị trường cho truyền thanh 
xã/mạng xã hội


