
HỘI THẢO
Giới thiệu cuốn sách tham khảo về hệ thống phân phối châu Âu 
và lấy ý kiến về hướng dẫn tiếp cận thị trường EU đối với ngành 

đồ gỗ, rau quả và thủ công mỹ nghệ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2015

BỘ CÔNG THƯƠNG

VỤ THỊ TRƯỜNG CHÂU  ÂU



KHUYẾN CÁO CHO CÁC NHÀ XUẤT KHẨU 
RAU, QUẢ TỚI THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU

Người trình bày: Nguyễn Thị Tân Lộc

Viện Nghiên cứu Rau quả

T.P HCM, 10/09/2015



CẤU TRÚC BÀI TRÌNH BÀY

I. Căn cứ đưa ra khuyến cáo.

II. Khuyến cáo đối với các nhà xuất khẩu rau, quả tới thị trường Châu Âu.
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Cơ sở

đề xuất

khuyến

cáo

Hiện trạng sản xuất và tiêu thụ rau, quả của Việt Nam.

Nhu cầu rau và quả của Eu.

Hiện trạng thu mua, chế biến và xuất khẩu của

các doanh nghiệp.

Thành công từ một số trường hợp xuất
khẩu rau, quả của Việt Nam tới EU.
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CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ

Người sản xuất 
Cung 

ứng vật 

tư đầu 

vào

Chế biến/xuất khẩu Nhập khẩu Nhà 

phân 

phối

NTD 

Châu 

Âu

Hình thành chuỗi sản phẩm từ các nhà cung ứng vật tư đầu vào tới NTD
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Chiến lược lựa chọn thị trường

 Thị trường Châu Âu (xuất khẩu) và thị trường nội địa (trong nước).

 Thị trường Châu Âu - Thị trường Châu Á.
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Chiến lược về sản phẩm

 Giữ chữ “tín” cho các sản phẩm.

 Ưu tiên các sản phẩm rau, quả tươi.

 Đa dạng hóa sản phẩm: cả sản phẩm tươi và chế biến.

 Thị trường gần: Sản phẩm thô.

 Thị trường xa: Sản phẩm chế biến.

 Quảng bá sản phẩm: 

 Xây dựng thương hiệu cho công ty.

 Tạo các slogan cho các sản phẩm.

 Sử dụng kết hợp các công cụ: tờ rơi, poster. 

 Quảng bá qua các phương tiện khác nhau.
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Chiến lược về vùng nguyên liệu

 Xây dựng vùng nguyên liệu (sản phẩm chính).

 Hình thành chuỗi giá trị: Liên kết giữa các tác nhân.

 Phối hợp nhịp nhằng và chặt chẽ với địa phương.

 Phối hợp với chính quyền xã.

 Mùa vụ.

 Kỹ thuật: Quy trình sản xuất và giám sát.

 Tính đến các rủi ro;

 Rủi ro khách quan: Thời tiết.

 Rủi ro chủ quan: Giống; Sâu & bệnh; Tỷ lệ sản phẩm

bán cho công ty….  
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ĐỀ XUẤT (1)
Hỗ trợ người sản xuất: 

 Năng lực (tổ chức) của BGĐ các HTX

 Năng lực tổ chức sản xuất và tiêu thụ: kế hoạch sản xuất dựa trên kế hoạch tiêu thụ

 Năng lực kết nối – hình thành chuỗi.

Nhà phân phối: Hỗ trợ nhân viên bán hàng.

 Thông tin về các quy trình sản xuất, vùng sản xuất.

 Chuẩn bị và xắp xếp sản phẩm rau, quả

 Chuẩn bị và chế biến sản phẩm.

Người tiêu dùng:

 Thông tin về sản phẩm rau, quả.

 Thông tin về các cơ sở sản xuất, chế biến và phân phối
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ĐỀ XUẤT (2)
1. Tổ chức tham quan tại các vùng sản xuất

2. Tổ chức tham quan tại các cơ sở 

chế biến/xuất khẩu

3. Tổ chức tham quan tại thị trường Châu Âu

Các nhà nhập khẩu

Các nhà xuất khẩu 
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CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA QUÝ VỊ!
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Liên hệ:

Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP 

Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội, 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:  (84 - 4) 3937 8472

Fax: (84 - 4) 3937 8476

Email: mutrap@mutrap.org.vn

Website: www.mutrap.org.vn

(Tài liệu hội thảo được đăng trên trang Web này)

http://www.mutrap.org.vn/

