
Đầu năm 2016, VECO Việt Nam đã cho ra mắt 
Công cụ Tìm kiếm Thực phẩm An toàn và Hữu 
cơ (Safe & Organic Food Finder (SOFF) - http://
soff.asia) ở Hà Nội. Công cụ bao gồm một ứng 
dụng trên điện thoại thông minh và một website 
nhằm giúp người tiêu dùng ở Hà Nội tìm kiếm 
các cửa hàng bán rau an toàn và rau hữu cơ 
(RAT&RHC). Một trong những mục tiêu của dự 
án là giúp giải quyết vấn đề mà VECO Việt Nam 
tạm gọi là “nghịch lý an toàn thực phẩm’ ở Hà 
Nội. Khoảng 93% dân số nội thành Hà Nội cho 
biết họ lo lắng về an toàn thực phẩm. Nhưng 
mặt khác, chỉ có 3,2% lượng rau tiêu thụ ở đây 
là rau an toàn (theo Wertheim-Heck và cáccộng 
sự, 2014). Tại Việt Nam, số nhóm nông dân sản 
xuất RAT&RHC đang tăng lên ổn định, song 
hành với nhu cầu đang gia tăng của người tiêu 
dùng đối với những loại rau này. Tuy nhiên, 
dường như cả hai bên chưa thể tìm được nhau 
và một trong những lý do được đưa ra bởi phía 
người tiêu dùng là “Tôi không biết mua rau an 
toàn hay rau hữu cơ ở đâu”.

SOFF hướng đến giải quyết vấn đề này. Sau 
khi nhập địa chỉ của mình vào thanh tìm kiếm, 
người dùng có thể tìm thấy tất cả các cửa hàng 
có trong cơ sở dữ liệu. Họ có thể tìm được 
thông tin về địa chỉ, giờ mở cửa, loại rau và 
chứng nhận của các cửa hàng được khảo sát. 
Sau khi ra mắt SOFF, VECO Việt Nam đã thuê 
tư vấn tiến hànhmột cuộc đánh giá ban đầu để 
hiểu rõ hơn tình hình tiêu thụ RAT&RHC ở Hà 
Nội. Cuộc khảo sát tập trung vào đánh giá kiến 
thức, mối quan tâm và nhận thức của người 
tiêu dùng cũng như sự tin tưởng của họ vào 

thực phẩm an toàn, đồng thời hướng tới nắm 
bắt mức độ quen thuộc của các cửa hàng hay 
chứng nhận thực phẩm an toàn đối với họ, từ 
đó củng cố các can thiệp của dự án và xác định 
giá trị ban đầu cho các chỉ số giám sát chính.

Đánh giá sử dụng một phương pháp luận thu 
thập dữ liệu tổng hợp, kết hợp cả phương pháp 
định tính và định lượng như bảng hỏi và phỏng 
vấn chuyên sâu với người tiêu dùng và chủ 
cửa hàng. Quá trình thu thập dữ liệu diễn ra 
vào tháng 7/2016 ở tất cả các quận nội thành 
Hà Nội. 280 bảng hỏi hợp lệ đáp ứng được các 
tiêu chí đã được sử dụng để phân tích dữ liệu. 
95% số người trong nhóm mục tiêu của khảo 
sát này là người Việt Nam; 5% còn lại là người 
nước ngoài. Phần lớn trong số họ là phụ nữ 
sống ở nội thành Hà Nội, nằm trong nhóm thu 
nhập trung bình hoặc cao, tuổi từ 17 đến 45 và 
thường xuyên sử dụng internet. Do vậy, nhóm 
mục tiêu phản ánh được thông tin về người 
dùng SOFF tiềm năng và những người mua rau 
an toàn ở Hà Nội.

Các kết quả chính

1. Khoảng 28,6% người được hỏi tự trồng 
rau an toàn hoặc rau hữu cơ tại nhà. Lý do 
đầu tiên của họ là lo ngại về an toàn thực phẩm, 
đặc biệt là việc nông dân lạm dụng thuốc hóa 
học và họ đã mất niềm tin vào hệ thống kiểm 
soát chất lượng an toàn thực phẩm của chính 
quyền. Trồng rau vì sở thích cá nhân cũng là 
một nguyên nhân khác được đưa ra.

Kết quả đánh giá ban đầu “Công cụ Tìm kiếm Thực phẩm An toàn và 
Hữu cơ” (Safe and Organic Food Finder – SOFF)

Giới thiệu
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“Một mặt, khoảng 93% 
người dân ở nội thành 
Hà Nội cho biết họ lo lắng 
về an toàn thực phẩm. 
Nhưng mặt khác, chỉ có 
3,2% lượng rau tiêu thụ ở 
đây là rau an toàn”

THÓI QUEN TIÊU DÙNG, MỐI QUAN TÂM VÀ 
ƯU TIÊN CỦA NGƯỜI MUA RAU TẠI HÀ NỘI



2. Chợ tạm là nơi người tiêu dùng thường 
đến mua rau. Kết quả khảo sát cho thấy, mặc 
dù người tiêu dùng mua rau ở nhiều nơi, có tới 
64% trong số họ thường mua hàng ở chợ tạm. 
16,5% số người được hỏi thường xuyên đi siêu 
thị. Trong khi đó, 11,5% thường mua rau trong 
cửa hàng. 5% người được hỏi tự trồng rau ở 
nhà, hoặc mua rau của họ hàng hay ở quê hoặc 
mua từ người quen họ tin tưởng.

3.Một phần ba số người được hỏi không bao 
giờ hoặc hiếm khi mua rau an toàn hay rau 
hữu cơ trong khi có dưới 1/5 số người được 
khảo sát nói rằng họ mua RAT&RHC hàng ngày. 
1/4 số người được hỏi mua RAT&RHC vài lần 
mỗi tuần, và 22,5% trong số họ chỉ mua một 
vài lần trong tháng. Về địa điểm mua rau, 44% 
người tiêu dùng mua rau an toàn và hữu cơ 
trong siêu thị và 22,5% mua tại các cửa hàng 
bán lẻ. Một điều đáng ngạc nhiên, 17% người 
được hỏi nói rằng họ mua RAT&RHC ở chợ tạm 
hoặc những người bán rong trên phố, nơi có rất 
ít các cửa hàng bán RAT&RHC. Phát hiện này 
cho thấy kiến thức và hiểu biết của người tiêu 
dùng tại Hà Nội về an toàn thực phẩm còn hạn 
chế.

4. Internet là nguồn thông tin chính về thực 
phẩm an toàn. Có gần 3/4 lượng người tiêu 
dùng tiếp cận thông tin về thực phẩm an toàn 
và hữu cơ qua internet. 61% trong số họ nhận 
thông tin từ người xung quanh và 45% từ truyền 
hình. Báo giấy cũng là một nguồn tin quan trọng 

khác: 38% trả lời rằng họ tiếp cận thông tin qua 
kênh này.

5. 97,5% người được hỏi cảm thấy lo lắng 
(30%) hoặc rất lo lắng (67,5%) về vấn đề an 
toàn thực phẩm. Kết quả này củng cố phát hiện 
của Wertheim-Heck và cộng sự (2014): 93% 
người tiêu dùng ở Hà Nội tỏ ra quan ngại đối với 
an toàn thực phẩm. Thêm vào đó, có khoảng 3/4 
số người tiêu dùng quan tâm đến RAT&RHC, 
trong khi đó 1,8% trả lời họ không hứng thú với 
chủ đề này.

6. Sức khỏe là động lực chính để tiêu dùng 
RAT&RHC. Lý do chính khiến người dân mua 
RAT&RHC là họ muốn bảo vệ sức khỏe (theo 
91% người được hỏi); tiếp theo là để bảo vệ 
môi trường (38%), và hương vị thơm ngon hơn 
(20,5%).

7. Niềm tin khá thấp của người tiêu dùng đối 
với các chứng nhận RAT&RHC là một rào cản 
lớn cho việc tiêu thụ rau RAT&RHC. Kết quả 
khảo sát cho hay, khoảng 10% người được hỏi 
không chắc chắn về độ an toàn của sản phẩm 
rau họ tiêu thụ hàng ngày. Cùng với một số 
lượng lớn người dân đang tự trồng RAT&RHC 
tại nhà, điều này thể hiện những yếu kém về sự 
minh bạch của chuỗi giá trị RAT&RHC. Chỉ có 
2% người tiêu dùng trả lời họ rất tin tưởng các 
chứng nhận thực phẩm an toàn. Khoảng 50% 
người được hỏi khá tin tưởng các chứng nhận, 
40% có rất ít niềm tin. Trong khi đó, 8% không 

“Chỉ có 2% người 

tiêu dùng trả lời họ 

rất tin tưởng các 

chứng nhận thực 

phẩm an toàn.”
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tin tưởng. Người tiêu dùng không tin vào chứng 
nhận thực phẩm an toàn vì họ lo ngại về các 
thương hiệu giả (43%), hay thiếu niềm tin vào 
quá trình chứng nhận (55%), nguồn gốc nông 
sản không rõ ràng (40%), và thiếu niềm tin vào 
người bán (32%). Như vậy, đánh giá đã chỉ ra rõ 
ràng, niềm tin đối với người bán và chứng nhận 
RAT&RHC còn thấp là nguyên nhân chính khiến 
người tiêu dùng còn ngần ngại mua RAT&RHC 
nhiều hơn. Người tiêu dùng đặc biệt quan tâm 
đến việc người bán không hiểu đúng các khái 
niệm về sản phẩm ‘an toàn’ và ‘hữu cơ’. Hơn 
nữa, họ cảm thấy tiếc vì các cửa hàng không 
được chứng nhận bởi những cơ quan chứng 
nhận có uy tín. Đặc biệt, người tiêu dùng lo 
sợ rằng, rau mang nhãn an toàn hoặc hữu cơ 
không đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng.

8. Người tiêu dùng không biết nhiều về các 
cửa hàng RAT&RHC và không có nhiều niềm 
tin vào các cửa hàng này. Theo kết quả khảo 
sát, 10% người được hỏi cho biết các cửa hàng 
bán RAT&RHC rất quen thuộc với họ, 25% nói 
rằng khá quen thuộc, 41% hơi quen thuộc và 
25% không quen thuộc. Tính trung bình, người 
tiêu dùng có nhiều niềm tin vào các cửa hàng 
RAT&RHC. Chỉ có 3,6% trong số họ rất tin tưởng 
những cửa hàng này, 38% nhìn chung là tin 
tưởng, 45,7% tin tưởng không nhiều trong khi 
12,5% không tin tưởng.

9. Hiểu biết của người tiêu dùng về các 
chứng nhận RAT&RHC còn hạn chế. Một số 
lượng lớn người tham gia khảo sát trả lời họ đã 
quen thuộc với các chứng nhận an toàn thực 
phẩm, tuy nhiên những hiểu biết của họ về các 
chứng nhận này là không nhiều, ngay cả với 
chứng nhận phổ biến nhất của nhà nước. Điều 
này có thể lý giải một phần tại sao số tiền mà 
người tiêu dùng sẵn lòng chi trả thêm cho sản 
phẩm RAT&RHC còn khá thấp so với giá bán 
thực tế của sản phẩm. Thực trạng này dường 

như phản ánh những yếu kém của chính phủ 
trong công tác tuyên truyền thông tin về chứng 
nhận an toàn thực phẩm.

10. Khoảng 71 % người được hỏi sẵn lòng trả 
giá cao hơn cho RAT&RHC. 5,7% không sẵn 
lòng và 23,2% không chắc chắn. Khi được hỏi về 
phần trăm số tiền họ sẵn sàng trả thêm cho sản 
phẩm RAT&RHC được chứng nhận, 238 người 
được hỏi (85,0%) trả lời khoảng 27,1%, thấp 
hơn rất nhiều so với giá bán RAT&RHC thực tế. 
Phần lớn người tiêu dùng nói rằng họ sẵn lòng 
chi trả giá cao hơn cho RAT&RHC để bảo vệ và 
nâng cao sức khỏe của mình. Trong các cuộc 
phỏng vấn chuyên sâu, 82% trong số 31 người 
được hỏi nói rằng họ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn 
để mua RAT&RHC vì những sản phẩm này an 
toàn hơn cho gia đình họ. Một vài người được 
hỏi cũng cho biết, động lực để họ trả giá cao 
hơn đến từ cảm giác an toàn. Một số khác nhấn 
mạnh sự sẵn lòng ủng hộ những nông dân đã 
đầu tư nhiều hơn để sản xuất nông sản hữu cơ 
và an toàn. Và một số khác nói rằng họ sẵn lòng 
chi trả nhiều hơn để bảo vệ môi trường.

11. Niềm tin chưa cao đối với các sản phẩm 
RAT&RHC cản trở sự sẵn lòng chi trả thêm 
của người tiêu dùng. Lý giải về việc không 
sẵn lòng trả giá cao hơn cho RAT&RHC, 59% 
người tham gia phỏng vấn chuyên sâu trả lời đó 
là vì niềm tin của họ đối với các sản phẩm này 
còn thấp và 45,5% là do thu nhập chưa cao so 
với giá bán thực tế của RAT&RHC. Một số khác 
phàn nàn về sự hạn chế của mạng lưới bán lẻ 
và các chủng loại RAT&RHC. Khảo sát cho thấy, 
trung bình, người tiêu dùng nữ sẵn lòng hơn 
trong việc trả giá cao hơn cho RAT&RHC được 
chứng nhận, trong khi đó, không có bằng chứng 
nào cho thấy mức độ sẵn lòng chi trả bị ảnh 
hưởng bởi thu nhập, nhóm tuổi và vị trí quận.
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“Đánh giá đã 
chỉ ra rõ ràng, 
niềm tin đối 
với người bán 
và chứng nhận 
RAT&RHC còn 
thấp là nguyên 
nhân chính khiến 
người tiêu dùng 
còn ngần ngại 
mua RAT&RHC 
nhiều hơn.”



12. Niềm tin, giá cả và thông tin là các rào 
cản chính đối với việc mua RAT&RHC. Nhìn 
chung, các kết quả cho thấy, niềm tin thấp đối 
với chất lượng rau an toàn, rau hữu cơ và đối 
với người bán rau là vấn đề chính ngăn cản 
người dân tiêu dùng nhiều hơn các sản phẩm 
RAT&RHC (77% trong số 31 người tham gia 
phỏng vấn chuyên sâu). Giá cao (58%) và thông 
tin hạn chế về nơi mua rau tin cậy (55%) – vấn 
đề đã được SOFF giải quyết – là hai rào cản 
chính được người tiêu dùng nhắc đến. Phỏng 
vấn các chủ cửa hàng RAT&RHC nhấn mạnh 
một số thách thức chính mà họ gặp phải như 
nguồn cung không thường xuyên và hạn chế về 
chủng loại rau khiến cửa hàng không thể đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng một cách ổn định.

Kết luận và khuyến nghị

Để giải quyết nghịch lý an toàn thực phẩm tại 
Việt Nam, các can thiệp trong tương lai nên 
hướng đến việc xây dựng lòng tin của người 
tiêu dùng vào thực phẩm an toàn và hữu cơ, đặc 
biệt là rau củ. Nhằm củng cố niềm tin và sự ủng 
hộ đối với RAT&RHC, một loạt các vấn đề phải 
được giải quyết như sự tuân thủ của nông dân 
với tiêu chuẩn sản xuất RAT&RHC, quy trình 
chứng nhận minh bạch và nghiêm ngặt, truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, xây dựng thương 
hiệu và nhãn mác tốt hơn cho RAT&RHC, và 
tăng cường thanh tra, xử phạt những người bán 
hàng không trung thực. Đánh giá cũng nhấn 

mạnh, hiểu biết của người tiêu dùng về các 
thành phần cấu thành thực phẩm an toàn và hữu 
cơ còn chưa cao, và nhận thức của họ về quy 
trình chứng nhận còn hạn chế. Do đó, những 
hoạt động truyền thông trong tương lai của các 
tác nhân trong chuỗi thực phẩm an toàn nên tập 
trung vào việc làm sáng tỏ quy trình chứng nhận 
và nâng cao nhận thức người tiêu dùng về 
khái niệm thực phẩm an toàn. Lôi kéo sự tham 
gia của người tiêu dùng vào quá trình đảm bảo 
chất lượng như cách làm của Hệ thống Cùng 
tham gia Đảm bảo Chất lượng An toàn Thực 
phẩm (Participatory Guarantee Systems– 
PGS) là một trong những phương án giúp củng 
cố niềm tin của họ vào chất lượng thực phẩm an 
toàn và hữu cơ. Tổ chức các chiến dịch truyền 
thông và nâng cao nhận thức có sự tham gia của 
các chủ cửa hàng cũng là một giải pháp được đề 
xuất giúp nâng cao niềm tin và tính minh bạch. 
Khi được hỏi về việc làm thế nào để tăng doanh 
số RAT&RHC, khoảng 1/3 số người được hỏi 
gợi ý có có thể cải thiện dịch vụ giao hàng. Đẩy 
mạnh quản lý chất lượng là một trong những 
câu trả lời phổ biến nhất, tiếp theo là các hoạt 
động nâng cao nhận thức và hỗ trợ của nhà sản 
xuất. Cuối cùng, cần có nhiều hơn những nỗ lực 
hướng đến kết nối các cửa hàng RAT&RHC 
với nhiều nhà sản xuất hơn nhằm đảm bảo 
nguồn cung thường xuyên và đa dạng, phục vụ 
khách hàng tốt hơn, từ đó khuyến khích họ tiếp 
tục mua RAT&RHC tại cửa hàng. 

LIÊN HỆ: 

Charlotte Flechet
Cán bộ Truyền thông
+84-4-6258 3640/41
charlotte@veco.org.vn

Phan Thi Kim Nhung
Cán bộ Dự án
+84 4-6258-3640/41 
nhung@veco.org.vn 

http://vietnam.veco-ngo.org
http://soff.asia
http://facebook.com/vecovietnam
Nhà số 4, Khu Chung cư 249A 
Thụy Khuê, phố Thụy Khuê, 
Tây Hồ, Hà Nội
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“10% người được 

hỏi cho biết các cửa 

hàng bán RAT&RHC 

rất quen thuộc với 

họ.”


