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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. Bối cảnh 

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP” được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 về phê duyệt “Chương 

trình Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020.  Chương trình OCOP là chương 

trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng 

giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản 

phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi 

giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập 

thể thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách 

để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý 

và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, 

hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến 

thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng. 

Mục tiêu của chương trình OCOP là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, 

kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các 

sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh 

trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn; Góp 

phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực 

hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới. 

Sau 4 năm thực hiện, đến nay Chương trình có những đóng góp tích cực, hỗ 

trợ các địa phương phát triển kinh tế từ chính những tài nguyên bản địa và góp phần 

nâng cao thu nhập, đời sống của người dân nông thôn. Trong đó, năm 2018-2019 

các tỉnh chỉ thực hiện tìm hiểu về chương trình và xây dựng để án cho tỉnh mình, 

đến năm 2020-2021 các sản phẩm OCOP đã tăng rất nhanh. Tính đến hết tháng 

12/2021, Chương trình cả nước đã hơn 5.100 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận từ 3 

sao trở lên, của hơn 2800 chủ thể ở 61 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Tuy nhiên chương trình OCOP trong quá trình triển khai vẫn gặp phải rất 

nhiều khó khăn và hạn chế: (i) Các địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc 

chấm điểm phân hạng sản phẩm, do bộ tiêu chí chấm điểm còn phức tạp, chưa rõ 

ràng ở một số tiêu chí, nhóm ngành; (ii) Một số tỉnh vẫn chạy theo thành tích nên 

nhiều sản phẩm được công nhận nhưng chưa đạt một số tiêu chí; (iii) Sản phẩm tham 

gia Chương trình OCOP đa phần là nhóm sản phẩm có quy mô nhỏ, đa dạng về 

chủng loại, có tính chuyên biệt cao nên khả năng mở rộng quy mô hạn chế, khó đáp 

ứng được các đơn hàng lớn và liên tục. Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất nhỏ; nhiều 
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chủ thể ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, năng lực sản xuất 

và khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế. Các chính sách, giải pháp về đào tạo 

nghề, nghiên cứu khoa học công nghệ đối với các sản phẩm đặc thù, quy mô nhỏ 

chưa gắn với yêu cầu và điều kiện thực tế; năng lực tư vấn hỗ trợ về đổi mới sáng 

tạo ở địa phương còn hạn chế.  

Năm 2020-2021 dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và bùng phát ở trên toàn thế 

giới cũng như Việt Nam đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực và tác động mạnh mẽ 

đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh người dân. Sản xuất nông nghiệp 

trong nước cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt trong thời gian diễn ra các đợt 

bùng phát dịch ở Việt Nam. Nghiêm trọng nhất là đợt dịch thứ 4 giữa năm 2021 và 

kéo dài đến hết năm, các chủ thể OCOP cũng bị ảnh hưởng rất nhiều trong các đại 

dịch, dịch bệnh làm cản trở hoạt động sản xuất, thiếu lao động, hoạt động xúc tiến 

thương mại, các hội chợ OCOP bị tạm dừng dẫn tới các sản phẩm OCOP ở nhiều 

địa phương không thể tiêu thụ được. Ngoài ra, hoạt động phân hạng, chấm điểm bình 

chọn sản phẩm OCOP cũng gặp nhiều khó khăn trong 2 năm 2020-2021, đặc biệt 

trong các đợt bùng phát dịch bệnh. Một số chủ thể đã phải giảm hoạt động, thậm chí 

dừng hoạt động, chuyển sang kinh doanh các hoạt động kinh tế khác.  

Nhằm đánh giá những tác động của dịch bệnh Covid-19 trong 2 năm qua tới 

sản xuất, kinh doanh của các chủ thể OCOP (hộ gia đình, HTX, doanh nghiệp vừa 

và nhỏ). Nhóm tư vấn được Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương lựa 

chọn thực hiện hoạt động “Đánh giá và đề xuất giải pháp, cơ chế thúc đẩy thương 

mại sản phẩm OCOP trong bối cảnh mới”. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa 

nhằm chỉ ra được những khó khăn, tác động của dịch bệnh tới các chủ thể OCOP, từ 

đó đề xuất giải pháp hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP bền vững, hiệu quả.  

1.2. Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát 

Đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất kinh doanh là chủ thể OCOP, 

từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP trong bối cảnh mới 

(dịch bệnh Covid-19), đặc biệt là các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ qua kênh thương 

mại điện tử. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ thế OCOP 

trong bối cảnh mới (dịch bệnh Covid-19); 

- Đánh giá ảnh hưởng của các diễn biến mới (dịch bệnh Covid-19 -19) đến 

hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP; 



10 

- Đề xuất giải pháp hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP trong bối cảnh 

mới, đặc biệt là các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ qua kênh thương mại điện tử. 

1.3. Phương pháp nghiên cứu 

1.3.1. Phương pháp thu thập số liệu  

1.3.1.1. Phương pháp điều tra bảng hỏi trực tuyến 

Sử dụng phương pháp bảng hỏi điều tra bằng hình thức trực tuyến để thu thập 

các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP và đánh giá các tác 

động cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các nhóm chủ thể. 

Bảng hỏi khảo sát được thiết kế theo hình thức bán cấu trúc gồm các câu hỏi 

định lượng về kết quả sản xuất kinh doanh của thủ thể, và các hỏi định tính (câu hỏi 

đóng) cho chủ thể nhận định về các tác động dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của bản thân chủ thể và chuỗi giá trị sản phẩm OCOP mà chủ thể 

đang tham gia. Bảng hỏi được thiết kế trên các phần mềm và công cụ khảo sát trực 

tuyến mã nguồn mở google form.  

Các bảng hỏi và phiếu khảo sát được xây dựng cho 2 nhóm đối tượng chính 

gồm: i) Cán bộ phụ trách Chương trình OCOP hoặc cán bộ công tác xúc tiến thương 

mại cho sản phẩm OCOP ở cấp tỉnh, huyện; ii) Đại diện của các chủ thể (doanh 

nghiệp, HTX, Hộ cá thể) của các địa phương. 

Số lượng mẫu khảo sát đối với nhóm chủ thể OCOP là 150 mẫu, chiếm khoảng 

4,6% tổng số chủ thể OCOP có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó các mẫu 

khảo khảo sát được xác định theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Các 

chủ thể được phân loại theo 3 nhóm căn cứ theo loại hình sản xuất kinh doanh là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX, và hộ gia đình.  

Bảng 1: Số lượng mẫu khảo sát  

Nhóm sản phẩm 

Loại hình chủ thể 

Doanh 

nghiệp 
HTX/THT 

Hộ gia 

đình 
Tổng 

Dịch vụ du lịch 3 1  4 

Thủ công mỹ nghệ, nội thất 5 4 8 17 

Vải, may mặc 3 2  5 

Dược liệu 3 3 1 7 

Đồ uống 1 8 8 17 

Thực phẩm 39 37 24 100 

Tổng 54 55 41 150 
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Bên cạnh đó, với mỗi nhóm chủ thể, nghiên cứu có sự tham gia đầy đủ chủ 

thể ở 7 vùng kinh tế trên cả nước và 6 nhóm sản phẩm OCOP gồm: thực phẩm, đồ 

uống, thảo dược, may mặc, thủ công, và dịch vụ du lịch.  

Về địa bàn thực hiện khảo sát, hiện nay, khu vực đồng bằng sông Hồng có số 

lượng sản phẩm tham gia chương trình OCOP cao nhất cả nước, chiếm 33% tổng 

sản phẩm và 20,8% số lượng chủ thể OCOP (có sản phẩm từ 3 sao trở lên). Trong 

khi đó, khu vực miền núi phía Bắc lại là vùng có số lượng chủ thể tham gia cao nhất 

cả nước, chiếm 27,6% số lượng chủ thể OCOP (có sản phẩm từ 3 sao trở lên), tiếp 

theo là khu vực đồng bằng sông Cửu Long (15,1%), duyên hải Nam Trung Bộ 

(12,8%), và Bắc Trung Bộ (11,8%). Khu vực Đông Nam Bộ có số lượng chủ thể và 

sản phẩm OCOP thấp nhất nhất. Do đó, nghiên cứu chọn ngẫu nhiên các chủ thể 

tham gia chương trình OCOP theo 7 vùng trên cả nước để tiến hành phỏng vấn. Số 

lượng mẫu phỏng vấn chủ thể tại mỗi vùng được lựa chọn căn cứ theo tỷ lệ chủ thể 

của từng vùng và nhóm sản phẩm OCOP chủ yếu của mỗi vùng. 

Bảng 2. Phân bổ mẫu khảo sát theo vùng miền 

Vùng 

Nhóm sản phẩm OCOP dự kiến 

Thực 

phẩm 

Đồ 

uống 

Thảo 

dược 

Vải, 

may 

mặc 

Thủ 

công 

Dịch 

vụ du 

lịch 

Miền núi phía Bắc X X X 
  

X 

Đồng bằng sông Hồng X X  X X  

Bắc Trung Bộ X X  
 

X  

Duyên hải Nam Trung Bộ X X   
 

 

Tây Nguyên X X X    

Đông Nam Bộ X      

Đồng bằng Sông Cửu Long X X 
   

X 

Về chọn mẫu khảo sát: Nhóm tư vấn lựa chọn các chủ thể OCOP một cách 

ngẫu nhiên trên địa bàn cả nước, đại diện cho 6 nhóm sản phẩm OCOP chính và đảm 

bảo tỷ lệ chung giữa các nhóm sản phẩm và loại hình chủ thể. Sau khi lựa chọn được 

mẫu, nhóm tư vấn đã phối hợp với địa phương để thực hiện gửi phiếu khảo sát (được 

thiết kế trên phần mềm google form) cho các chủ thể, để trả lời trực tuyến. 
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1.3.1.2. Khảo sát trực tiếp 

Ngoài ra, nhóm tư vấn cũng thực hiện phỏng vấn sâu trực tiếp đối với một số 

cá nhân, đơn vị liên quan trong tiêu thụ sản phẩm OCOP tại một số tỉnh Quảng Ninh, 

Hà Tĩnh và phỏng vấn trực tuyến (qua điện thoại, zalo) một số đơn vị tham gia tiêu 

thụ sản phẩm OCOP ở một số tỉnh khác.  

Tổng số lượng đơn vị, cá nhân khảo sát như sau: 

Bảng 3: Số lượng mẫu khảo sát đơn vị doanh nghiệp tham gia chuối phân 

phối, tiêu thụ sản phẩm OCOP 

TT Đối tượng Số lượng 

1 Cửa hàng, điểm giới thiệu, bán hàng OCOP  10 

2 Doanh nghiệp, HTX phân phối 5 

3 
Đại điện sàn thương mại điện tử (doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ TMĐT, chuyển đổi số cho sản phẩm OCOP) 
5 

Tổng 20 

Đối với nhóm các cửa hàng, địa điểm giới thiệu, bán hàng OCOP: Nhóm tư 

vấn đã thực hiện phỏng vấn sâu để tìm hiểu về những khó khăn, thách thức trong 

giai đoạn Covid-19 bùng phát, để đánh giá các tác động của dịch bệnh tới doanh thu, 

lợi nhuận, chi phí sản xuất của các cửa hàng này so với trước khi xảy ra dịch bệnh. 

Đồng thời tìm hiểu các giải pháp họ đã thực hiện để ứng phó trong thời gian dịch 

bệnh. 

Đối với các doanh nghiệp, HTX là chủ thể tham gia OCOP, nhóm tư vấn đã 

thực hiện phỏng vấn sâu để tìm hiểu sâu về những khó khăn của họ trong thời gian 

dịch bệnh Covid-19 bùng phát, họ đã thực hiện các giải pháp gì để ứng phó, đây sẽ 

là những trường hợp điển hình được sử dụng làm minh chứng cho các phân tích. 

Ngoài ra, nhóm tư vấn cũng phỏng vấn đại diện một số sàn thương mại điện 

tư: Cụ thể đã phỏng vấn đại diện của Sendo, Postmart, Voso, Alibaba về hiện trạng 

tiêu thụ của các sản phẩm OCOP, những khó khăn của các chủ thể khi tham gia trên 

các sàn này, những hạn chế của các sản phẩm OCOP cũng đã được đại diện các sản 

đánh giá và gợi ý các giải pháp. Khảo sát được thực hiện tại Hội thảo giải pháp thúc 

đẩy thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP tại Đồng Tháp. 

1.3.2. Phương pháp phân tích: 

Phương pháp phân tích thống kê mô tả: được sử dụng để đánh giá tình hình 

sản xuất kinh doanh của các chủ thể trong các giai đoạn trước và trong khi bùng phát 
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dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước. Trong đó, tập trung phân tích 2 nhóm chỉ 

tiêu: 

i) Hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các chủ thể và bên liên quan trong chuỗi 

tiêu thụ sản phẩm OCOP được phân tích thông qua các chỉ số như sản 

lượng, doanh thu, lợi nhuận, thay đổi về kênh tiêu thụ, biến động tỷ lệ doanh 

thu giữa các kênh tiêu thụ chính, v.v. trước và sau khi bị ảnh bởi dịch bệnh 

Covid-19; và một số yếu liên quan đến năng lực sản xuất kinh doanh, khả 

năng thích ứng, mạng lưới liên kết, v.v. của chủ thể được tìm hiểu và phân 

tích theo để đánh giá chính xác mức độ ảnh cho từng nhóm đối tượng. Theo 

đó, các chủ thể và các bên liên quan trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

OCOP sẽ được phân nhóm theo quy mô, hình thức tổ chức sản xuất kinh 

doanh (doanh nghiệp, hợp tác xã/tổ hợp tác, hộ gia đình), và vùng để so 

sánh và phân tích mức độ ảnh hưởng của từng nhóm. 

ii) Đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến phát triển thương mại và 

tiêu thụ của các nhóm sản phẩm OCOP sẽ được xem xét thông qua các chỉ 

tiêu như giá bán; lượng tiêu thụ; khả năng tiêu thụ qua các kênh trực tiếp 

và thương mại điện tử; xu hướng về nhu cầu tiêu thụ; xu hướng thị hiếu 

người tiêu dùng, v.v. 

Phương pháp đánh giá dựa theo thang đo Likert (5 cấp): được sử dụng để 

xác định các hình thức tác động của dịch bệnh Covid-19 đến sản xuất kinh doanh 

của hộ dựa trên các giả thiết sẵn có (1: Hoàn toàn không đồng ý - 5: Hoàn toàn đồng 

ý); đánh giá mức độ ảnh hưởng của các tác động đến một số lĩnh vực chỉ tiêu cụ thể 

trong sản xuất kinh doanh của chủ thể (1: Không tác động gì - 5: Tác động rất mạnh); 

và đánh giá mức độ hài lòng và hiệu quả của các chính sách, giải pháp hỗ trợ mà chủ 

thể nhận được khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (1:Rất không hài lòng – 5: 

Rất hài lòng), v.v. 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Tổng quan về sản phẩm, dịch vụ OCOP  

Về kết quả phát triển sản phẩm và chủ thể OCOP, giai đoạn 2018 - 2021, đã 

có 3.557 chủ thể đăng ký tham gia Chương trình với 6.847 sản phẩm. Mặc dù, dịch 

bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trong 2 năm 2020-2021 nhưng đây là 2 năm có số 

lượng sản phẩm và chủ thể OCOP tăng cao nhất trong 4 năm thực hiện chương trình. 

Giai đoạn 2018 – 2021, số lượng sản phẩm OCOP tăng trưởng bình quân 500%/năm, 

trong khi đó số lượng chủ thể tăng trưởng 528%/năm. 

 

 



14 

Hình 1. Số lượng sản phẩm OCOP và chủ thể đạt chứng nhận hàng năm 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của VPĐP NTM TƯ, 2022 

Theo khu vực, vùng đồng bằng sông Hồng dẫn đầu cả nước với 1.983 sản 

phẩm (chiếm 28,96%), miền núi phía Bắc với 1.512 sản phẩm chiếm 22,08%, tiếp 

đến là Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung với 1.471 sản phẩm chiếm 21.48%, 

thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ với 191 sản phẩm (chiếm 2,79%). 

Hình 2: Cơ cấu sản phẩm OCOP 3 sao trở lên theo khu vực 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của VPĐP NTM TƯ, 2022 

Sản phẩm đạt 3 sao đạt 4.594 sản phẩm chiếm 67,10%; sản phẩm đạt 4 sao 

đạt 2.150 sản phẩm chiếm 31,40%, sản phẩm tiềm năng 5 sao đạt 84 sản phẩm chiếm 

1,23%, sản phẩm 5 sao đạt 19 sản phẩm chiếm 0,28%.  
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Về cơ cấu sản phẩm theo nhóm, có 5.330 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm 

chiếm 81,04%, 489 sản phẩm thuộc nhóm lưu niệm nội thất và trang trí chiếm 7,44%, 

443 sản phẩm thuộc nhóm đồ uống chiếm 6,74%, còn lại là các sản phẩm khác.  

Về chủ thể, có 3.557 chủ thể có sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó: 

38,71% là các hợp tác xã, 31,94% là cơ sở/hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh, 

26,79% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn lại là tổ hợp tác. 

2.1.1. Nhóm thực phẩm 

Đối với nhóm thực phẩm, đây là nhóm chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong các 

sản phẩm OCOP ở tất cả các tỉnh. Ttrong giai đoạn 2018-2021, đã có 2.970 chủ thể 

tham gia với 5.330 sản phẩm. Sản phẩm thực phẩm rất đa dạng và phong phú có cả 

đồ tươi như trái cây, rau, củ quả, hay các loại thực phẩm đông lạnh như: cá, gà, thịt 

bò, hay các thực phẩm chế biến khô như măng khô, thịt khô, thịt chua,... 

Hình 3: Số lượng sản phẩm OCOP và chủ thể nhóm thực phẩm 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của VPĐP NTM TƯ, 2022 

Theo khu vực, vùng Đồng bằng sông Hồng dẫn đầu cả nước với 1.450 sản 

phẩm (chiếm 27,20%), miền núi phía Bắc với 1.301 sản phẩm chiếm 24,41%, tiếp 

đến là Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung với 994 sản phẩm chiếm 18,65%, 

thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ với 178 sản phẩm chiếm 3,34%. 
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Hình 4: Số lượng sản phẩm OCOP 3 sao trở lên nhóm thực phẩm 

 theo khu vực 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của VPĐP NTM TƯ, 2022 

Sản phẩm đạt 3 sao nhóm thực phẩm đạt 3.720 sản phẩm chiếm 69,80%; sản 

phẩm đạt 4 sao đạt 1.529 sản phẩm chiếm 28,68%, sản phẩm tiềm năng 5 sao đạt 69 

sản phẩm chiếm 1,29%, sản phẩm 5 sao đạt 12 sản phẩm chiếm 0,23%. 

Về chủ thể nhóm thực phẩm, có 2.970 chủ thể có sản phẩm được công nhận 

OCOP, trong đó: 40,81% là các hợp tác xã, 31,82% là cơ sở/hộ sản xuất có đăng ký 

kinh doanh, 24,78% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn lại là tổ hợp tác. 

Một số sản phẩm nổi bật nhóm thực phẩm: trà xanh, hồng trà (Hà Giang), 

miến dong, chè tôm nõn (Thái Nguyên), miến dong (Bắc Kạn), cà phê bột nguyên 

chất (Sơn La), nước mắm Lê Gia (Thanh Hoá), gạo thơm ST24 (Sóc Trăng), gạo 

thơm đặc sản Thiên Vương, gạo ngon Tiến vua Tiên Nữ (An Giang). 

2.1.2. Nhóm đồ uống 

Đây là nhóm chiếm tỷ trọng lớn thứ 3 về số lượng sản phẩm. Đối với nhóm 

đồ uống, trong giai đoạn 2018-2021, đã có 256 chủ thể tham gia với 443 sản phẩm. 

Các sản phẩm đồ uống cũng rất đa dạng, nhưng phần lớn là các loại rượu đặc sản 

của các vùng miền, các loại rượu ngâm, các loại nước uống làm từ các rau, củ quả… 
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Hình 5: Số lượng sản phẩm OCOP và chủ thể nhóm đồ uống 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của VPĐP NTM TƯ, 2022 

Theo khu vực, vùng đồng bằng sông Hồng dẫn đầu cả nước với 126 sản phẩm 

(chiếm 28,44%), đồng bằng sông Cửu Long với 101 sản phẩm chiếm 22,80%, tiếp 

đến là trung du và miền núi phía Bắc với 87 sản phẩm chiếm 19,64%, thấp nhất là 

vùng Đông Nam Bộ với 8 sản phẩm chiếm 1,81%. 

Hình 6: Số lượng sản phẩm OCOP 3 sao trở lên nhóm đồ uống theo khu vực 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của VPĐP NTM TƯ, 2022 
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Sản phẩm đạt 3 sao của nhóm đồ uống đạt 349 sản phẩm chiếm 78,78%; sản 

phẩm đạt 4 sao đạt 93 sản phẩm chiếm 20,99%, sản phẩm tiềm năng 5 sao đạt 1 sản 

phẩm chiếm 0,23%. Về chủ thể nhóm đồ uống, có 256 chủ thể có sản phẩm được 

công nhận OCOP, trong đó: 40,24% là các cơ sở sản xuất, 31,25% là các doanh 

nghiệp, 25,78% là các hợp tác xã, còn lại là tổ hợp tác. Một số sản phẩm nổi bật 

nhóm đồ uống: rượu ngô (Hà Giang), rượu Bản Phố (Lào Cai), trà Matcha (Phú 

Thọ), rượu giáp tửu tây Yên Tử, rượu nếp cái hoa vàng, rượu cúc hoa tửu, rượu nếp 

ngâm hạ thổ (Bắc Giang), rượu đế Gò Đen (Long An), rượu Lão tửu Út Tây (Hậu 

Giang). 

2.1.3. Nhóm vải, may mặc 

Đối với nhóm vải may mặc, trong giai đoạn 2018-2021, đã có 20 chủ thể tham 

gia với 46 sản phẩm. Các sản phẩm may mặc gồm đồ rệt, túi vải, áo truyền thống, 

lụa…Tuy nhiên, nhóm này số lượng sản phẩm chưa đa dạng, mặc dù tiềm năng của 

nhóm này là rất lớn khi các làng nghề truyền thống của các sản phẩm này ở Việt 

Nam là rất nhiều. 

Hình 7: Số lượng sản phẩm OCOP và chủ thể nhóm vải may mặc 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của VPĐP NTM TƯ, 2022 

Theo khu vực, vùng đồng bằng sông Hồng dẫn đầu cả nước với 29 sản phẩm 

(chiếm 63,04%), miền núi phía Bắc với 11 sản phẩm chiếm 23,91%, tiếp đến là Bắc 

Trung Bộ và duyên hải miền Trung với 4 sản phẩm chiếm 8,70%, thấp nhất là Tây 

Nguyên với 2 sản phẩm chiếm 4,35%. 
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Hình 8: Số lượng sản phẩm OCOP 3 sao trở lên nhóm vải may mặc 

 theo khu vực 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của VPĐP NTM TƯ, 2022 

Sản phẩm đạt 3 sao nhóm vải may mặc đạt 13 sản phẩm chiếm 28,26%; sản 

phẩm đạt 4 sao đạt 31 sản phẩm chiếm 67,39%, sản phẩm tiềm năng 5 sao đạt 2 sản 

phẩm chiếm 4,35%. Về chủ thể nhóm vải may mặc, có 20 chủ thể có sản phẩm được 

công nhận OCOP, trong đó: 55,00% là các doanh nghiệp, 29,99% là các hợp tác xã, 

15,00% là các cơ sở sản xuất. Một số sản phẩm nổi bật nhóm vải may mặc: ví dệt 

lạnh, balo dệt lạnh (Hà Giang), tranh, túi, vỏ gối thổ cẩm (Lào Cai), thêu ren truyền 

thống (Ninh Bình), tơ tằm (Lâm Đồng). 

2.1.4. Nhóm thảo dược 

Đối với nhóm thảo dược, trong giai đoạn 2018-2021, đã có 111 chủ thể tham 

gia với 213 sản phẩm. Mặc dù, phát triển chậm hơn nhóm thực phẩm, nhưng đây là 

một trong những nhóm sản phẩm đầu tiên được công nhận sản phẩm OCOP ở Quảng 

Ninh, trong giai đoạn 2013-2018, khi Chương trình OCOP mới chỉ được thí điểm tại 

tỉnh Quảng Ninh. 

Hình 9: Số lượng sản phẩm OCOP và chủ thể nhóm thảo dược 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của VPĐP NTM TƯ, 2022 
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Theo khu vực, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung dẫn đầu cả nước 

với 58 sản phẩm (chiếm 27,23%), miền núi phía Bắc với 50 sản phẩm chiếm 23,47%, 

tiếp đến là đồng bằng sông Cửu Long với 48 sản phẩm chiếm 22,54%, thấp nhất là 

vùng Đông Nam Bộ với 2 sản phẩm chiếm 0,94%. 

Hình 10: Số lượng sản phẩm OCOP 3 sao trở lên nhóm thảo dược  

theo khu vực 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của VPĐP NTM TƯ, 2022 

Sản phẩm đạt 3 sao nhóm thảo dược đạt 144 sản phẩm chiếm 67,60%; sản 

phẩm đạt 4 sao đạt 64 sản phẩm chiếm 30,05%, sản phẩm tiềm năng 5 sao đạt 5 sản 

phẩm chiếm 2,35%. Về chủ thể nhóm thảo dược, có 111 chủ thể có sản phẩm được 

công nhận OCOP, trong đó: 44,15% là các doanh nghiệp, 34,23% là các hợp tác xã, 

20,72% là các cơ sở sản xuất, còn lại là tổ hợp tác. Một số sản phẩm nổi bật nhóm 

thảo dược: trà hoa vàng (Quảng Ninh), ba kích (Quảng Ninh), bổ gan Tuệ Tâm 

(Tuyên Quang), tinh dầu hổi (Lạng Sơn), tinh dầu sả, quế (Lào Cai), tinh dầu xả 

(Sơn La), nước uống thảo dược Đinh Lăng, Thổ Phục Linh, Hương Quế (Hà Nội), 

Nanocurcumin (Hưng Yên), nấm linh chi (Nghệ An), tinh dầu trầm hương (Đồng 

Nai), đông trùng hạ thảo (Tiền Giang). 
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sản phẩm. Các sản phẩm chủ yếu là các đồ thủ công làm từ gỗ, gốm, sứ, mây tre đan, 
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gồm các vật dụng dùng cho sinh hoạt gia đình như: bát, đũa, ống hút, rổ, rá,…và các 

vật dụng trang trí như bàn ghế, tử, bình hoa, bình trà,…. 

Hình 11: Số lượng sản phẩm OCOP và chủ thể  

nhóm thủ công mỹ nghệ nội thất 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của VPĐP NTM TƯ, 2022 

Theo khu vực, vùng đồng bằng sông Hồng dẫn đầu cả nước với 349 sản phẩm 

(chiếm 71,37%), Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung với 60 sản phẩm chiếm 

12,27%, tiếp đến là đồng bằng sông Cửu Long với 41 sản phẩm chiếm 8,39%, thấp 

nhất là vùng Đông Nam Bộ với 2 sản phẩm chiếm 0,41%. 

Hình 12: Số lượng sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nội thất OCOP 3 sao trở lên  

theo khu vực 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của VPĐP NTM TƯ, 2022 
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Sản phẩm đạt 3 sao nhóm thủ công mỹ nghệ nội thất đạt 112 sản phẩm chiếm 

22,91%; sản phẩm đạt 4 sao đạt 364 sản phẩm chiếm 74,44%, sản phẩm 5 sao đạt 7 

sản phẩm chiếm 1,43%, sản phẩm tiềm năng 5 sao đạt 6 sản phẩm chiếm 1,23%. Về 

chủ thể nhóm thủ công mỹ nghệ nội thất, có 150 chủ thể có sản phẩm được công 

nhận OCOP, trong đó: 42,00% là các doanh nghiệp, 34,00% là cơ sở/hộ sản xuất có 

đăng ký kinh doanh, 22,00% là các hợp tác xã, còn lại là tổ hợp tác.  

Một số sản phẩm nổi bật nhóm thủ công mỹ nghệ nội thất: bộ bát đĩa gốm sứ 

hoa sen đỏ, bộ ấm chén gốm sứ chim én hoa sen, bộ bát đĩa gốm sứ rồng phượng, 

bộ bát đĩa gốm sứ chim én Hoa Sen (Hà Nội), ngọc trai Hạ Long (Quảng Ninh), 

chiếu trúc (Cao Bằng), trống đồng (Thanh Hoá). 

2.1.6. Nhóm dịch vụ du lịch 

Đối với nhóm dịch vụ du lịch, trong giai đoạn 2018-2021, đã có 48 chủ thể 

tham gia với 56 sản phẩm. Đây được xem là nhóm sản phẩm khó phát triển nhất 

trong số các nhóm sản phẩm OCOP, tuy nhiên tiềm năng của nhóm này là rất lớn do 

ở hầu hết các tỉnh hiện đang có rất nhiều các mô hình du lịch nổi tiếng cả khách 

trong và ngoài nước. Đặc biệt du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm 

nông thôn cũng đang được trú trọng trong giai đoạn 2020-2021.  

Hình 13: Số lượng sản phẩm OCOP và chủ thể nhóm dịch vụ du lịch 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của VPĐP NTM TƯ, 2022 
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biệt là mô hình du lịch cộng đồng, đồng bằng sông Cửu Long với 11 sản phẩm chiếm 

19,64%, tiếp đến là Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung với 8 sản phẩm chiếm 

14,29%, thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ với 1 sản phẩm chiếm 1,79%. 
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Hình 14: Số lượng sản phẩm OCOP 3 sao trở lên nhóm dịch vụ du lịch  

theo khu vực 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của VPĐP NTM TƯ, 2022 

Sản phẩm đạt 3 sao nhóm dịch vụ du lịch đạt 33 sản phẩm chiếm 58,93%; sản 

phẩm đạt 4 sao đạt 23 sản phẩm chiếm 41,07%. Về chủ thể nhóm dịch vụ du lịch, 

có 48 chủ thể có sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó: 43,75% là các hợp tác 

xã, 29,17% là các doanh nghiệp, 20,83% là các cơ sở sản xuất, còn lại là tổ hợp tác. 

Một số sản phẩm nổi bật nhóm du lịch dịch vụ: du lịch cộng đồng thôn Nậm 

Hồng (Hà Giang), khu du lịch sinh thái vườn đá Tả Phìn (Lào Cai), du lịch cộng 

đồng Hello Mù Cang Chải, Khim nọi (Yên Bái), du lịch văn hoá dân tộc Tày bản 

làng Thái Hải (Thái Nguyên), du lịch cộng đồng hang Kia (Hoà Bình), du lịch sinh 

thái vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận). 

2.2. Thực trạng sản xuất, kinh doanh của các chủ thể OCOP trong bối cảnh 

dịch bệnh Covid-19   

2.2.1. Tình hình chung của các chủ thể OCOP 

Số lượng các chủ thể được khảo sát chủ yếu có 37% là các HTX/THT, 27% 

là các hộ gia đình và chiếm 36% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Số vốn bình quân 

đạt 5,5 tỷ đồng, trong đó vốn của HTX đạt 5,5 tỷ đồng, vốn của DN đạt 7,5 tỷ đồng, 

hộ đạt 3.5 tỷ đồng.  

Quy mô lao động của các chủ thể bình quân là 4-5 người/chủ thể, trong đó lao 

động nữ chiêm 40%, phần lớn các chủ thể tham gia chương trình OCOP trong năm 

2020-2021 chiếm 80%. 

Trong năm 2020 -2021, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hầu hết các 

ngành, nghề, làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất kinh doanh toàn cầu 
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khi các quốc gia áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Trong 

đó, nông nghiệp là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng khi các hoạt động hậu 

cần (logistics) phục vụ trực tiếp sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu, tiêu thụ nông 

sản bị ảnh hưởng. Nguồn cung đầu vào nông nghiệp bị gián đoạn đã gây ra tình trạng 

thiếu giống, phân bón, thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi. Giao thông đình trệ cản trở 

khả năng tiêu thụ sản phẩm, dẫn đến thiệt hại về thu nhập và đe dọa an ninh lương 

thực. Hơn nữa, sự chậm trễ trong thu hoạch nông sản đã cũng ảnh hưởng đến tiến 

độ sản xuất của các vụ tiếp theo. 

Đối với sản phẩm OCOP, kết quả phỏng vấn các chủ thể cũng cho biết, dịch 

bệnh cũng ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của họ. Cụ thể đối 

với doanh thu của các chủ thể. 

Hình 15. Hoạt động kinh doanh của các chủ thể năm 2021 so với năm 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Theo kết quả điều tra, có tới 71,33% các chủ thể được khảo sát có lợi nhuận 

năm 2021 giảm so với thời điểm năm 2019. Nguyên nhân do dịch Covid-19 đã khiến 

các chi phí sản xuất như chi phí nguyên liệu đầu vào. 66,67% chủ thể đánh giá chi 
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phí nguyên liệu và chi phí lao động tăng. Trong khi đó, số lượng sản phẩm bán ra 

giảm dẫn đến doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 16. Hoạt động kinh doanh của các chủ thể theo nhóm sản phẩm năm 

2021 so với năm 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Trong nhóm các sản phẩm OCOP, dịch vụ du lịch chịu tác động mạnh nhất 

của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ thể. Theo số liệu 

điều tra, tất cả các chủ thể tại nhóm này đều cho rằng doanh thu từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh từ các sản phẩm OCOP năm 2021 giảm so với năm 2019. Tỷ lệ này 
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Giảm Không thay đổi Tăng

“Khi dịch Covid 19 bùng phát, nguồn nguyên liệu cho sản xuất bị khan 

hiếm khi cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) và chợ cá Thanh Hà (Hội An) trở 

thành nơi bùng phát dịch Covid-19 dẫn tới chi phí cho nguyên liệu đầu vào 

tăng cao. Mặt khác, thị trường tiêu thụ sản phẩm dần bị thu hẹp, nhất là khi 

Hội An thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch 

bệnh, rồi đến lượt Đà Nẵng phong tỏa toàn thành phố và nhiều nơi khác triển 

khai cấp bách các biện pháp chống dịch. Hiện nay bình quân mỗi tháng cơ 

sở sản xuất khoảng 30.000 lít nước mắm các loại, đạt doanh thu gần 350 triệu 

đồng (giảm 25% so với trước đây)” 

Ông Phạm Duy Trinh - chủ cơ sở nước mắm Duy Trinh, Đà Nẵng  
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ở nhóm sản phẩm thực phẩm là 71%, nhóm đồ uống là 64,7%, sản phẩm thủ công 

mỹ ngệ, nội thất là 64,7%; dược liệu là 57,1%, vải may mặc là 20%. 

Dịch Covid-19 đã tạo ra thay đổi lớn trong thị trường tiêu thụ sản phẩm 

OCOP. Một số thị trường tiêu thụ truyền thống trước đây như điểm trưng bày giới 

thiệu sản phẩm của địa phương hay các điểm bán hàng tiện lợi/điểm bán hàng OCOP 

đã không còn giữ được tỷ trọng lớn trong việc tiêu thụ sản phẩm OCOP. Việc bán 

hàng trên các nên tảng thương mại điện tử đã dần được trú trọng. Theo kết quả điều 

tra, 78% chủ thể được phỏng vấn cho biết sản phẩm của mình đang được tiêu thụ 

trên các nền tảng mạng xã hội (facebook, zalo…); 37% sản phẩm được tiêu thụ trên 

các trang websize cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh; 33% sản phẩm OCOP tiêu 

thụ trên các sàn thương mại điện tử (Voso, shoppe, lazada, tiki, sendo, alibaba…) 

Hình 17: Các kênh bán hàng chủ yếu 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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phương
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5. Hệ thống siêu thị lớn (Win, Coopmart, Aeon…)

6. Tại các hội chợ OCOP ở các địa phương

7. Trang website của cá nhân, cơ sở SX-KD

8. Các sàn thương mại điện tử (Voso, Shoppe, Lazada, 

tiki, sendo, Alibaba….)

9. Các nền tảng mạng xã hội (facebook, zalo…)

Phỏng vấn một doanh nghiệp sản xuất rượu ở Quảng Ninh cho biết, dịch 

bệnh Covid-19 trong 2 năm 2020-2021 đã làm cho cơ sở của anh giảm doanh thu 

từ 20-30%, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát cơ sở của anh phải chi 

rất nhiều các khoản chi phí cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh, các công 

nhân bị bệnh không làm việc được nhưng công ty vẫn phải trả lương và đóng bảo 

hiểm. 
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Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, các địa phương thực hiện 

giãn cách xã hội dẫn đến tiêu thụ sản phẩm tại các điểm bán hàng/điểm trưng bày 

sản phẩm hạn chế. Chủ thể sản phẩm OCOP đã chủ động đổi mới, tiếp cận công 

nghệ, tích cực tìm kiếm kết nối để đưa các sản phẩm của mình lên các sàn thương 

mại điện tử để thích ứng trong mùa dịch và giảm tác động của Covid-19 đến tiêu thụ 

sản phẩm, mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng mới, quảng bá sản phẩm… 

Theo đánh giá của các chủ thể, có đến có tới 22,4% lựa chọn kênh bán hàng quan 

trọng nhất của các sản phẩm OCOP là các nền tảng mạng xã hội (facebook, zalo…). 

Hình 18. Các kênh bán hàng quan trọng nhất của các sản phẩm OCOP 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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Các nền tảng mạng xã hội (facebook, zalo…)

 “Để thích ứng linh hoạt với tình hình dịch Covid-19, bên cạnh bán hàng 

qua các kênh truyền thống, HTX đã mở rộng kinh doanh trên các nền tảng 

mạng xã hội như: Facebook, Zalo... Việc đưa các sản phẩm OCOP lên các nền 

tảng mạng xã hội đã giúp người bán nhanh chóng đưa sản phẩm của mình ra 

thị trường với thông tin minh bạch và giúp người mua tìm kiếm, tiếp cận nhanh 

hơn. Sau hơn 1 năm khai thác, các sản phẩm của HTX đã được đông đảo người 

tiêu dùng biết đến hơn, đơn đặt hàng ở ngoài tỉnh cũng nhiều hơn, giúp HTX 

phát triển ổn định”. 

Chị Nguyễn Thị Đoàn,  

Giám đốc HTX Sản xuất, mua bán, chế biến thủy hải sản Vương Đoàn, 

Quảng Bình 
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2.2.2. Ảnh hưởng tới các nhóm sản phẩm OCOP 

2.2.2.1. Thực phẩm 

Sản phẩm OCOP thuộc nhóm thực phẩm là một trong 2 nhóm sản phẩm chịu 

tác động tiêu cực lớn nhất do dịch Covid-19 mang lại. Các biện pháp giãn cách xã 

hội và ảnh hưởng của dịch đến kinh tế và xã hội đã khiến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm 

nói chung và sản phẩm OCOP nói riêng giảm mạnh. 

Hình 19. Hoạt động SX, KD nhóm thực phẩm năm 2021 so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Theo đánh giá của các chủ thể OCOP thuộc nhóm thực phẩm, 64% chủ thể 

cho biết số lượng sản phẩm bán gia trong thời điểm dịch Covid-19 xảy ra giảm hơn 

so với thời điểm trước dịch, 74% cho biết lợi nhuận giảm. Trong khi đó, các chi phí 

nguyên liệu đầu vào và chi phi phi lao động đều tăng so với thời điểm trước khi có 

dịch, nhất là trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4. Trong khi các bài toán về tiêu thụ 

sản phẩm, lưu thông hàng hàng hoá và chưa được có lời giải hiểu quả để hạn chế các 

tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Các chủ thể OCOP lại đứng 

trước bài toán về nguồn cung nguyên liệu sản xuất, vật liệu và giá cả hàng hoá đầu 

vào tăng. Các yếu tố này tác động trực tiếp đến doanh thu là lợi nhuận của sản phẩm. 
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Hình 20. Doanh thu của nhóm thực phẩm chia theo loại hình năm  

2021 so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Covid-19 đã làm giảm doanh thu của sản phẩm OCOP trong nhóm thực phẩm 

nhưng có những tác động khác nhau đối với các nhóm chủ thể. Nhóm chủ thể sản 

phẩm là doanh nghiệp chịu ảnh hưởng mạnh hơn so với nhóm chỉ thể là HTX và hộ 

cá thể/và cơ sở sản xuất. Theo phân tích dữ liệu điều tra, 76,9% nhóm chủ thể là 

doanh nghiệp bị giảm doanh thu so với thời điểm năm 2019, trong khi đó, tỷ lệ này 

ở các nhóm chủ thể là HTX là 73%, nhóm chủ thể là hộ cá thể/cơ sở sản xuất chỉ là 

58,3%. Nguyên nhân do sản lượng sản phẩm của nhóm chủ thể là doanh nghiệp và 

HTX nhiều hơn nên bị ảnh hưởng lớn hơn.  
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“Hợp tác xã Nông nghiệp và chế biến chè Thanh Đức, xã Thanh Đức, huyện 

Thanh Chương, Nghệ An là đơn vị chuyên trồng, chế biến, kinh doanh chè xanh. 

Hiện nay diện tích trồng chè của hợp tác xã là 8,53ha, cho sản lượng hàng năm 

khoảng 10 tấn thành phẩm đóng gói. Sản phẩm của hợp tác xã hoàn toàn được thu 

hái bằng tay theo tiêu chuẩn 1 tôm 2 lá (hái chè búp non, không thu hái bằng cắt 

máy). Năm 2019, sản phẩm chè xanh Thanh Đức sản xuất theo quy trình VietGAP 

và được công nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao. Nhưng từ năm 2020 đến nay, do ảnh 

hưởng của dịch COVID-19, thị trường tiêu thụ sản phẩm thu hẹp, có thời điểm 

đóng băng khiến công suất hoạt động và doanh thu của hợp tác xã giảm sút. Doanh 

thu của hợp tác xã đang giảm 50% do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiện sản 

phẩm chè xanh đang bị ứ đọng trong kho khoảng 4 tấn bởi không tiêu thụ được.” 

Ông Đặng Duy Lâm,  

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và chế biến chè Thanh Đức 
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Hình 21. Chi phí nguyên liệu của nhóm thực phẩm chia theo loại hình năm 

2021 so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Chi phí nguyên liệu đầu vào đều tăng và không có nhiều sự khác biệt giữa các 

nhóm chủ thể là doanh nghiệp, HTX hay các hộ cá thể/cơ sở sản xuất. Tỷ lệ đánh 

giá này lần lượt là 76,9%; 78,4% và 75%. Nguyên liệu đầu vào thiếu hụt do dịch 

Covid-19 dẫn tới các vùng nguyên liệu giảm mạnh, các hộ không mạnh dạn đầu tư 

trồng mới do lo ngại dịch bệnh ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm, các sản phẩm sản 

xuất ra không có đầu ra. Ngoài nguyên liệu phục vụ sản xuất, chi phí cho sản xuất 

sản phẩm cũng tăng mạnh như bao bì đóng gói; chi phí lao động và chi phí cho 

phòng dịch. 
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Công ty TNHH Khổ qua rừng Hiệp Vân (Đồng Nai) đối mặt với khó khăn 

không nhỏ khi muốn khôi phục sản xuất thì từ nguyên liệu chế biến đến bao bì… đều 

đang thiếu nguồn cung. Sau đợt dịch bệnh kéo dài, các vườn trồng khổ qua rừng, rau 

củ là nguyên liệu đầu vào sản xuất của DN bị thu hẹp hoặc tạm thời chưa tổ chức lại 

đợt trồng mới. Duy trì nhà xưởng hoạt động ổn định cũng không phải là chuyện dễ 

trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Doanh nghiệp gặp hó 

khăn lớn trơng sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP do nguồn cung bị đứt gãy, 

chi phí sản xuất sản phẩm tăng cao. 

Bà Trần Thị Hồng Vân,  

Giám đốc Công ty TNHH Khổ qua rừng Hiệp Vân, Đồng Nai 
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Hình 22. Chi phí lao động của nhóm thực phẩm chia theo loại hình năm 2021 

so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Số lượng sản phẩm bán ra giá bán sản phẩm không đổi trong khi sản lượng 

sản phẩm bán ra giảm dấn đến khó khăn trong sản xuất và kinh doanh sản phẩm 

OCOP thuộc nhóm thực phẩm. Theo khảo sát của nhóm tư vấn, 41% nhóm chủ thể 

là doanh nghiệp cho biết giá bán sản phẩm không thay đổi trong giai đoạn 2019-

2021 trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm chủ thể là HTX chiếm 56,8% và hộ cá thể/cơ 

sở sản xuất là 25%. 

Hình 23. Giá bán sản phẩm của nhóm thực phẩm chia theo loại hình năm 

2021 so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của khác hàng, 

điều này dẫn đến sản lượng sản phẩm bán ra năm 2021 được đánh giá giảm so với 

năm 2019. Theo đó, tỷ lệ này đối với chủ thể là doanh nghiệp của sản phẩm OCOP 

thuộc nhóm thực phẩm là 69,2%; chủ thể là HTX là 64,9% và chủ thể là hộ cá thể/cơ 

sở sản xuất là 54,2%.   

Hình 24. Số lượng sản phẩm bán ra của nhóm thực phẩm chia theo loại hình 

năm 2021 so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Đối với hình thức tiêu thụ, nhóm sản phẩm OCOP này chủ yếu tiêu thụ tại gia 

đình và cơ sở sản xuất kinh doanh của mình. Theo số liệu phân tích từ nhóm tư vấn, 

tỷ lệ chủ thể tiêu thụ sản phẩm OCOP thuộc nhóm thực phẩm ở tại gia đình và cơ sở 

sản xuất kinh doanh là 89%. Bên cạnh đó, các sản phẩm này còn được tiêu thụ tại 

điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm của nhà nước và địa phương với tỷ lệ là 80% 

và 50%. 

Trước những khó khăn do dịch Covid-19 mang lại cho các chủ thể trong quá 

trình sản xuất kinh doanh, các hình thức tiêu thụ sản phẩm đã đa dạng hơn. Chính 

sự đa dạng về hình thức tiêu thụ sản phẩm giúp các chủ thể giảm đi một phần nhỏ từ 

tác động tiêu cực mà dịch Covid-19 mang lại. Các sản phẩm đã được tiêu thụ trên 

các hệ thống thương mại điện tử cũng như các nền tảng mạng xã hội. Tỷ lệ các chủ 

thể OCOP thuộc nhóm này có hình thức tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử là 

30%; các nền tảng mạng xã hội là 45%. 
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Hình 25. Hình thức tiêu thụ của các sản phẩm nhóm thực phẩm 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Theo đánh giá của các chủ thể thuộc nhóm thực phẩm, kênh bán hàng hiệu 

quả nhất đối với sản phẩm này là 45%; tiếp đến là các nền tảng mạng xã hội 

(facebook, zalo...) là 19% và hệ thống siêu thị lớn (Win, Coopmart, Aeon...) là 14%. 

Hình 26. Kênh bán hàng hiệu quả nhất của nhóm thực phẩm 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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2.2.2.2.  Đồ uống 

Tương tự nhóm sản phẩm OCOP thực phẩm, nhóm sản phẩm OCOP thuộc 

nhóm đồ uống cũng chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Theo đánh giá của các chủ thể thuộc nhóm sản phẩm này, dịch Covid-

19 đã làm giảm doanh thu, lợi nhuận và số lượng sản phẩm bán ra so vói thời điểm 

trước dịch. 70,6% số lượng chủ thể thuộc nhóm đồ uống cho biết sản phẩm bán ra 

năm 2021 giảm so với năm 2019, tỷ lệ này ở doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 

64,7% và 70,6%. 

Hình 27. Hoạt động SX, KD sản phẩm đồ uống năm 2021 so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Mặc dù, sản phẩm OCOP thuộc nhóm đồ uống nằm trong nhóm ngành hàng 

tiêu dùng nhanh. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã thay đổi nhu cầu tiêu dùng của khách 

hàng. Khách hàng đã chi tiêu nhiều hơn cho các loại thực phẩm tăng cường sức đề 

kháng và hệ miễn dịch cũng như các thực phẩm sạch, lành mạnh... Trong khi đó, 

khách hàng lại cắt giảm chi tiêu cho nhóm đồ uống điều này đã dẫn đến doanh thu 

giảm.  
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Hình 28. Doanh thu và lợi nhuận của nhóm đồ uống chia theo loại hình  

năm 2021 so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Doanh thu và lợi nhuận thuộc các nhóm chủ thể khác nhau cũng có các ảnh 

hưởng khác nhau của dịch Covid-19. Tất cả các chủ thể là doanh nghiệp đều có 

doanh thu giảm trong khi tỷ lệ doanh thu giảm của nhóm chủ thể HTX là 50% và 

của nhóm hộ cá thể/cơ sở sản xuất là 75%. Trong khi hơn 50% khách hàng đã chi 

tiêu nhiều hơn cho các thực phẩm tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch… thì 

có đến 63,7% khách hàng đã cắt giảm chi tiêu cho bia, rượu. 

Chi phí nguyên liệu của tất cả doanh nghiệp và 62,5% hộ sản xuất trong nhóm 

đồ uống đề tăng, trong khi đó,chỉ 12,5% HTX tăng, còn lại 50% HTX ghi nhận 

không có sự thay đổi về chi phí nguyên liệu. 

Hình 29. Chi phí nguyên liệu của nhóm đồ uống chia theo loại hình  

năm 2021 so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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Giá bán và số lượng sản phẩm của hầu hết loại hình đều giảm. Trong đó 100% 

doanh nghiệp giảm cả về số lượng và giá bán sản phẩm. Chỉ có bộ phận nhỏ hộ sản 

xuất ghi nhận sự tăng trưởng về giá bán và số lượng sản phẩm bán ra, với tỷ lệ lần 

lượt là 12,5% và 25%. 

Hình 30: Giá bán sản phẩm của nhóm đồ uống chia theo loại hình năm 2021 

so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Hình 31: Số lượng sản phẩm bán ra của nhóm đồ uống chia theo loại hình 

năm 2021 so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Về hình thức tiêu thụ các sản phẩm OCOP thuộc nhóm đồ uống chủ yếu tiêu 

thụ tại các giai đình/cơ sở sản xuất kinh doanh chiếm 76%, điểm bán hàng OCOP/ 

cửa hàng tiện ích chiếm 71% và các nền tảng mạng xã hội (Facebook, zalo...) chiếm 

65%. Trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid, các chủ thể đã chuyển dần các 

hình thức tiêu thụ truyền thống sang hình thức tiêu thụ thông qua các nền tảng mạng 

xã hội do có lượng khác hàng lớn và dễ dàng tiếp cận cũng như không mất nhiều chi 

phí khi thực hiện. Theo cán bộ quản lý sản phẩm OCOP tại huyện Ba Chẽ - Quảng 

Ninh, trước tác động của dịch Covid-19, huyện Ba Chẽ đề cao việc hỗ trợ giới thiệu, 

thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia các kênh thương mại điện tử như sàn thương 

mại điện tử OCOP của tỉnh; trên các trang thương mại điện tử có tiếng, qua mạng xã 
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hội facebook, zalo... Qua đó, các sản phẩm được tiêu thụ mạnh tiêu biểu như: Trà 

hoa vàng khô, bột trà mát-cha, ba kích khô, rượu ba kích... 

Hình 32: Hình thức tiêu thụ của các sản phẩm nhóm đồ uống 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Theo các chủ thể, kênh bán hàng hiệu quả nhất trong nhóm sản phẩm tại gia 

đình chiếm tỷ lệ 58,8%. Mặc dù, các chủ thể đã đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm này trên 

các nền tảng mạng xã hội (facbook, zalo...) nhưng hiệu quả của kênh bán hàng này 

đối với sản phẩm thuộc nhóm đồ uống chỉ là 5,88%. Nguyên nhân do hệ thống hạ 

tầng công nghệ thông tin ở các địa phương vẫn chưa phát triển toàn diện, bên cạnh 

đó, các chủ thể mới tiếp cận đến hình thức này nên ảnh hưởng đến việc kết nối của 

các chủ thể với khách hàng, hiệu quả chưa cao 

Hình 33: Kênh bán hàng hiệu quả nhất của nhóm đồ uống 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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2.2.2.3. Thủ công, nội thất 

Đối với nhóm sản phẩm OCOP thủ công, nội thất là một trong những nhóm 

sản phẩm chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19 đến sản xuất kinh doanh. 

Số lượng sản phẩm bán ra giảm mạnh so với thời điểm trước dịch. Theo kết quả 

khảo sát, 88,2% chủ thể sản xuất đồ thủ công, nội thất bị giảm số lượng sản phẩm.  

Hình 34: Hoạt động SX, KD sản phẩm thủ công, nội thất  

năm 2021 so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Mặc dù sản phẩm OCOP thuộc nhóm sản phẩm thủ công, nội thất khá đa dạng 

về sản phẩm và thị trường tiêu thụ rộng bao gồm cả trong nước và xuất khẩu. Tuy 

nhiên, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh đến đầu ra của sản phẩm. Nhu cầu tiêu thụ 

trong nước giảm do giãn cách xã hội, hoạt động du lịch đình trệ (kênh tiêu thụ trong 

nước chính của sản phẩm thuộc nhóm này) dẫn tới doanh thu giảm. Trong khi đó, 

hoạt động xuất khẩu sản phẩm này trong thời gian 2019-2021 gặp nhiều khó khăn 

do hoạt động giao thương hạn chế và chi phí logictis tăng cao. 
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Hình 35: Doanh thu của nhóm thủ công, nội thất chia theo loại hình năm 2021 

so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Tương tự các sản phẩm OCOP thuộc nhóm thực phẩm và đồ uống, nhóm sản 

phẩm OCOP thuộc nhóm này đã giảm số lượng sản phẩm bán ra do tác động của 

dịch Covid-19 mang lại. Theo số liệu điều tra, 100% nhóm chủ thể là doanh nghiệp 

có số lượng sản phẩm bán ra năm 2021 giảm so với năm 2019; tỷ lệ này đối với 

nhóm chủ thể HTX là 75%. Bên cạnh đó, giá bán sản phẩm OCOP thuộc nhóm thủ 

công, nội thất cũng giảm. Theo số liệu phân tích từ nhóm tư vấn, tỷ lệ này đối với 

nhóm chủ thể là doanh nghiệp, HTX và hộ cá thể/cơ sở sản xuất lần lượt là 40%; 

75% và 37,5%. 

Hình 36: Lợi nhuận của nhóm thủ công, nội thất chia theo loại hình năm 2021 

so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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Chi phí nguyên liệu tăng trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh 

hưởng đến sản xuất kinh doanh của chủ thể sản phẩm OCOP thuộc nhóm thủ công, 

nội thất. 75% nhóm chủ thể là HTX thuộc nhóm này cho biết sản phẩm nguyên liệu 

năm 2021 tăng so với năm 2019, tỷ lệ này đối với nhóm chủ thể doanh nghiệp là 

40% và hộ cá thể/cơ sở sản xuất là 25%.  

Hình 37: Chi phí nguyên liệu của nhóm thủ công, nội thất chia theo loại hình 

năm 2021 so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Tương tự các sản phẩm OCOP thuộc nhóm thực phẩm và đồ uống, nhóm sản 

phẩm OCOP thuộc nhóm này đã giảm số lượng sản phẩm bán ra do tác động của 

dịch Covid-19 mang lại. Theo số liệu điều tra, 100% nhóm chủ thể là doanh nghiệp 

có số lượng sản phẩm bán ra năm 2021 giảm so với năm 2019; tỷ lệ này đối với 

nhóm chủ thể HTX là 75%. Bên cạnh đó, giá bán sản phẩm OCOP thuộc nhóm thủ 

công, nội thất cũng giảm. Theo số liệu phân tích từ nhóm tư vấn, tỷ lệ này đối với 

nhóm chủ thể là doanh nghiệp, HTX và hộ cá thể/cơ sở sản xuất lần lượt là 40%; 

75% và 37,5%. 

Hình 38: Giá bán sản phẩm của nhóm thủ công, nội thất chia theo loại hình 

năm 2021 so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

25.0%
37.5%

60.0%

37.5%

40.0%

75.0%

25.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Doanh nghiệp Hợp tác xã Hộ cá thể/cơ sở sản xuất

Giảm Không đổi Tăng

40.0%

75.0%

37.5%

60.0%

25.0%

50.0%

12.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Doanh nghiệp Hợp tác xã Hộ cá thể/cơ sở sản xuất

Giảm Không đổi Tăng



41 

Hình 39: Số lượng sản phẩm bán ra của nhóm thủ công, nội thất chia theo loại 

hình năm 2021 so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Hình thức tiêu thụ của sản phẩm thuộc nhóm thủ công, nội thất đã có nhiều 

thay đổi khi dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam. Các nền tảng mạng xã hội 

(facbook, zalo...) là hình thức tiêu thụ được các chủ thể lựa chọn cao nhất với tỷ lệ 

là 76%, tiếp đến là điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm của địa phương là 59%. 

Hình 40: Hình thức tiêu thụ của các sản phẩm nhóm thủ công, nội thất 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Kênh bán hàng được các chủ thể đánh giá hiệu quả nhất đối với nhóm sản 

phẩm thủ công, mỹ nghệ là tại gia đình/ cơ sở sản xuất kinh doanh (41,18%); các 

nền tảng mạng xã hội (29,14%) và các sàn thương mại điện tử (11,76%). 
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Hình 41: Kênh bán hàng hiệu quả nhất của nhóm thủ công, mỹ nghệ 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

2.2.2.4. Thảo dược 

Thảo dược là nhóm chịu ít tác động của dịch Covid-19 nhất đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của sản phẩm này. Theo số liệu phân tích của nhóm tư vấn, 42,9% 

chủ thể thuộc nhóm sản phẩm này đánh giá lợi nhuận của sản phẩm này năm 2021 

tăng so với năm 2019. Mặc dù chi phí nguyên liệu đầu vào và chi phí lao động trong 

sản xuất tăng nhưng do nhu cầu cao trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát nên 

doanh thu của sản phẩm này tăng.  

Mặc dù sản phẩm OCOP thuộc nhóm thảo dược ít chịu ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 nhưng dịch bệnh đã gây ra những khó khăn nhất định cho việc phát triển 

sản xuất kinh doanh của sản phẩm này. Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng dẫn đến 

hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của các chủ thể sản phẩm OCOP thuộc nhóm 

này giảm so với thời điểm trước năm 2019.  

Hình 42: Hoạt động SX, KD của sản phẩm OCOP thuộc nhóm Dược liệu năm 

2021 so với 2019 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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Theo phân tích của nhóm tư vấn, 57,1% chủ thể được hỏi cho biết chi phí 

nguyên liệu đầu vào và chi phí lao động năm 2021 tăng so với năm 2019. Tất cả các 

vật tư đầu vào đều tăng giá khi nguồn hàng không dồi dào do đứt gãy chuỗi cung 

ứng, đóng cửa chợ, cửa hàng. Đối với phân bón, giá phân bón tăng nhanh trong thời 

gian qua, đặc biệt từ nửa cuối năm 2020, các đại lý nhập vào giá tăng khoảng 30% 

so với đầu năm 2020, cộng thêm các chi phí trung gian tăng (cước vận chuyển từ 

nhà máy lên các đại lý tăng khoảng 40%, giá nhân công bốc vác tăng bình quân 

50%), nên giá phân bón bán đầu ra cho nông dân cũng tăng lên. Giá phân đạm biến 

động mạnh nhất, sau đợt giảm giá trong nửa đầu năm 2020, đã tăng trở lại. Đến đầu 

năm 2021 (tại thời điểm khảo sát tháng 7/2021), giá bán lẻ trung bình phân đạm tại 

các đại lý là 10.500 đồng/kg (tăng từ mức 7.000 đồng/kg trước khi có dịch, tương 

đương với tăng gần 50%). Trên bình diện cả nước, tính đến tháng 8/2021, giá phân 

bón đã tăng từ 50-73% so với đầu năm 2021(Nguyễn Quỳnh 2021)1. 

2.2.2.5. Vải và may mặc 

Sản phẩm OCOP thuộc nhóm may mặc những sản phẩm tiềm năng nhưng 

chưa được phát triển đa dạng trong giai đoạn 2019-2022. Tính đến hết năm 2021, số 

lượng chủ thể tham gia nhóm sản phẩm này chỉ là 20 chủ thể tham gia với 46 sản 

phẩm. Các sản phẩm thuộc nhóm này gắn liền với sản phẩm OCOP thuộc nhóm du 

lịch nên ảnh hưởng dịch Covid-19 lên sản xuất kinh doanh của hai nhóm khá tương 

đồng nhau.  

Các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội do các quốc gia áp dụng đã dẫn 

tới sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu từ nguồn cung nguyên vật liệu, sản xuất 

cho tới thị trường tiêu thụ. Kết quả khảo sát cho thấy 60% chủ thể thuộc nhóm sản 

phẩm này cho biết số lượng sản phẩm bán ra giảm điều này kéo theo lợi nhuận của 

các chủ thể này bị giảm. Trong đó, 50% số HTX và 33% số doanh nghiệp được hỏi 

đã phản ánh rằng lợi nhuận đã giảm so với trước khi xảy ra dịch bệnh.  

 
1 Nguồn: Liên Bộ đang tìm cách “kìm” giá phân bón https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/lien-bo-dang-tim-cach-kim-gia-phan-bon-881837.vov, truy 

cập ngày 16/8/2021. 

Công ty TNHH Tâm Phát Green có mô hình liên kết với các hộ trồng cây dược liệu 

tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Công ty thực hiện cung cấp cây giống (Đương quy, Xuyên 

khung, Bạch chỉ), phân bón NPK cho các hộ, đồng thời thu mua tiêu thụ sản phẩm đầu ra.  

Nguồn phân bón NPK công ty mua từ Trung Quốc, quy mô trên 30 tấn/năm nhằm 

cung cấp cho các hộ. Dịch COVID-19 xảy ra làm đứt gãy đầu vào cung cấp phân bón do hai 

nước siết chặt, dừng giao dịch biên mậu. Giá phân bón NPK công ty mua nguồn khác trong 

nước tăng khoảng 20 – 25% so với năm 2019.  

Nguồn: Ông Đinh Công Dương -Giám đốc công ty Tâm Phát Green 
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2.2.2.6.  Du lịch, dịch vụ 

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam sản phẩm OCOP thuộc nhóm 

du lịch, dịch vụ mang lại nhiều lợi thế cho phát triển sản phẩm nông nghiệp nói 

chung và sản phẩm OCOP nói riêng. Các mô hình du lịch kết hợp với nông nghiệp 

hoạt động khá hiệu quả, đã giúp kéo dài chuỗi giá trị, gia tăng giá trị nông sản, tạo 

thêm việc làm ở nông thôn, đem lại nguồn thu ổn định cho nông dân. Bên cạnh đó, 

sản phẩm OCOP nhóm du lịch cộng đồng đã góp phần phát huy lợi thế, tính đặc sắc 

và văn hóa của mỗi một địa phương từ xã, đến huyện, tỉnh. 

Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạng đến sản phẩm OCOP thuộc 

nhóm này. Theo số liệu phân tích của nhóm tư vấn, 100% số lượng chủ thể tham gia 

trả lời phỏng vấn cho biết dịch bệnh đã làm giảm doanh thu và lợi nhuận của các sản 

phẩm này. Dịch Covid-19 bắt đầu nghiêm trọng từ đầu năm 2020, trở thành đại dịch 

của thế giới với mức độ nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm trở lại đây. Theo 

nhận định của các chuyên gia, sản phẩm OCOP thuộc nhóm du lịch, dịch vụ được 

xem là một trong những sản phẩm nhạy cảm nhất với bệnh dịch. Từ tháng 2/2020, 

dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới ngay lập tức ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

ngành du lịch toàn cầu. Ngành du lịch Việt Nam cũng phải đối mặt với những khó 

khăn chưa từng xảy ra trước đó. Kể từ tháng 3/2020, Việt Nam ngừng hoạt động đón 

khách quốc tế, chỉ còn hoạt động du lịch trong nước, nhưng thị trường du lịch trong 

nước cũng bị ảnh hưởng bởi các đợt giãn cách xã hội khi dịch bùng phát. 

Nguyên nhân dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến doanh thu 

và lợi nhuận của các chủ thể giảm do lượng khách du lịch giảm mạnh. Một số địa 

phương có doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, 

như: Bắc Ninh giảm 61,8%; TP. Hồ Chí Minh giảm 53,6%; Hải Phòng giảm 46,5%; 

Hà Nội giảm 44,3%; Đà Nẵng giảm 43,5%; Quảng Ninh giảm 36,6%; Cần Thơ giảm 

20,3% (Tổng cục Thống kê, 2021). 
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2.3. Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến sản xuất kinh doanh của chủ thể 

OCOP  

2.3.1. Mức độ tác động của Covid-19 đến sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP 

Để đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19, nhóm tư vấn đã tiến hành khảo 

sát ý kiến đánh giá và nhận định của các chủ thể OCOP về các 7 chỉ tiêu chính gồm 

doanh thu (impact_doanhthu), lợi nhuận (impact_loinhuan), thị trường 

(impact_thitruong), mức độ tiêu thụ (impact_tieuthu), giá bán sản phẩm 

(impact_giaban), chi phí lao động (impact_laodong )và chi phí nguyên liệu đầu vào 

(impact_dauvao). Thang đo likert 5 cấp (từ 1 đến 5) được sử dụng để các chủ thể 

đưa ra đánh giá về mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến các chỉ tiêu sản 

xuất kinh doanh, (1= không ảnh hưởng và 5 = tác động rất mạnh). Điểm tác động 

được tính bằng giá trị bình quân các câu trả lời của chủ thể, theo đó các mức điểm 

tác động được phân loại như sau: 

- Điểm trung bình từ 1 đến 1,8: có nghĩa các chủ thể nhận định dịch bệnh Covid-

19 không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP. 

- Điểm trung bình từ 1,9 đến 2,6: có nghĩa các chủ thể nhận định dịch bệnh 

Covid-19 ít ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP. 

- Điểm trung bình từ 2,7 đến 3,4: có nghĩa các chủ thể nhận định dịch bệnh 

Covid-19 ảnh hưởng ở mức bình thường đến hoạt động sản xuất kinh doanh sản 

phẩm OCOP. 

- Điểm trung bình từ 3,5 đến 4,2: có nghĩa các chủ thể nhận định dịch bệnh 

Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP. 

- Điểm trung bình từ 4,3 đến 5: có nghĩa các chủ thể nhận định dịch bệnh Covid-

19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP. 

2.3.1.1. Mức độ tin cậy của thang đo 

Hệ số Cronbank’Alpha được sử dụng đánh giá mức độ tin cậy của kết quả 

khảo sát về mức độ tác động của dịch bệnh Covid-19 đến sản xuất kinh doanh của 

các chủ thể OCOP. Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha - α (hoặc hệ số alpha ) là hệ số 

cho phép đánh giá mức độ phù hợp khi đưa các biến quan sát nào đó thuộc về một 

biến nghiên cứu, cụ thể: 

- α >= 0,9: Thang đo nhân tố rất tốt 

- 0,9 > α >= 0,8: Thang đo nhân tố tốt 

- 0,8 > α >= 0,7: Thang đo nhân tố chấp nhận được 

- 0,7 > α >= 0,6: Thang đo nhân tố chấp nhận được với các nghiên cứu 

mới 

- 0,6 > α >= 0,5: Thang đo nhân tố là không phù hợp 

- 0,5 > α: Thang đo nhân tố là không phù hợp 



46 

Kết quả kiểm định các biến tác động như sau: 

Bảng 4: Kiểm định độ tin cậy các biến đánh giá mức độ tác động của dịch 

Covid-19 đến sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP 

Chỉ tiêu N Sign item-test 

correlation 

item-rest 

correlation 

average 

interitem  

covariance 

alpha 

impact_doanhthu 150 + 0,7993 0,6956 0,430732 0,8656 

impact_loinhuan 150 + 0,8474 0,7827 0,441727 0,8537 

impact_thitruong 150 + 0,809 0,7388 0,465721 0,8606 

impact_giaban 150 + 0,7268 0,6209 0,476877 0,8735 

impact_tieuthu 150 + 0,8291 0,7624 0,455043 0,8572 

impact_laodong 150 + 0,7246 0,617 0,476626 0,874 

impact_dauvao 150 + 0,6721 0,5393 0,486428 0,8848 

Test scale     0,461879 0,884 

Nguồn: Nhóm tư vấn, 2022 

 Kết quả kiểm định Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha - α (hoặc hệ số alpha) 

nhóm chỉ tiêu là 0,884 lớn hơn 0,8 cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều có độ tin cậy tốt 

để đánh giá mức độ tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các chủ thể OCOP. 

2.3.1.2. Kết quả tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh sản phẩm OCOP 

Phân tích kết quả khảo sát cho thấy, nhìn chung, các chủ thể đánh giá dịch 

bệnh Covid-19 có tác động lớn (Điểm trung bình từ 3,5 đến 4,2) đến tất cả các khía 

cạnh sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP. Cụ thể, “khả năng tiêu thụ sản phẩm” có 

điểm trung bình cao nhất ở mức 3,85 và điểm trung bình của “nguyên liệu đầu vào” 

thấp nhất ở mức 3,51. Khả năng tiêu thụ được đánh giá là yếu tố bị ảnh hưởng nhiều 

nhất và trực tiếp nhất do việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-

19. Đặc biệt trong giai đoạn của đợt bùng phát dịch bệnh thứ 4 và năm 2021, các địa 

phương thực hiện giãn cách xã hội, việc vận chuyển hàng hóa giữa các vùng, các 

khu vực bị hạn chế khiến cho sản phẩm khó tiêu thụ. Việc tiêu thụ kém dẫn đến 

doanh thu và lợi nhuận của chủ thể OCOP cũng bị ảnh hưởng, điểm trung bình chỉ 

số tác động lần lượt là 3,69 và 3,76. Ở phía đầu vào sản xuất, dịch bệnh cũng làm 
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tăng các chi phí sản xuất, đặc biệt là chi phí vể lao động và chi phí nguyên liệu đầu 

vào cũng bị ảnh hưởng lớn.  

Hình 43: Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến các chỉ tiêu sản xuất kinh 

doanh sản phẩm OCOP 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Tuy nhiên, khi xem xét nhóm sản phẩm OCOP, tác động của dịch bệnh Covid-

19 cũng có ảnh hưởng khác nhau giữa từng nhóm và từng chỉ tiêu. Nhìn chung, 

nhóm thực phẩm chịu tác động lớn ở tất cả chỉ tiêu. Nhóm đồ uống chỉ bị ảnh hưởng 

lớn về thị trường và tiêu thụ, còn ảnh hưởng nhẹ hơn về các yếu tố doanh thu, lợi 

nhuận vào chi phí đầu vào. Nhóm sản phẩm dược liệu, dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng 

lớn đến doanh thu, lợi nhuận, thị trường tiêu thụ, và ít ảnh hưởng hơn về giá bán. 

Các nhóm vải, may mặc và đồ thủ công mỹ nghệ cũng bị ảnh hưởng lớn về thị trường 

tiêu thụ, giá bán và nguyên liệu đầu vào, trong khi ảnh hưởng nhẹ hơn về doanh, thu 

lợi nhuận, giá bán. 

Về nhóm thực phẩm, gồm các sản phẩm thiết yếu cho đời sống, do đó, khi 

dịch bệnh xảy ra, đây là nhóm bị ảnh hưởng đầu tiên và cũng là nhóm chịu ảnh 

hưởng lớn nhất. Nhìn chung, dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn nhất đến toàn chuỗi sản 

xuất và kinh doanh sản phẩm thực phẩm. Mức điểm trung bình tác động của các chỉ 

tiêu cho nhóm thực phẩm dao động từ 3,68 (nguyên liệu đầu vào) đến 3,98 (lợi 

nhuận). Xét giữa các loại hình chủ thể, có thể thấy, mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh 

đến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của nhóm doanh nghiệp là cao nhất, điểm trung 

bình dao động từ 3,79 (đầu vào) đến 4,23 (tiêu thụ sản phẩm). Trong khi đó, mức 

độ ảnh hưởng của các hộ gia đình và cơ sở tư nhân nhỏ hơn một chút so với các 
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doanh nghiệp và các HTX, điểm trung bình dao động từ 3,58 (đầu vào) đến 3,88 

(doanh thu và tiêu thụ sản phẩm) 

Hình 44: Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến các chỉ tiêu sản xuất kinh 

doanh sản phẩm thực phẩm OCOP 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Trong nhóm đồ uống, dịch Covid-19 được nhận định mức độ ảnh hưởng khá 

khác nhau giữa các loại hình chủ thể và giữa các loại chỉ tiêu. Về chỉ tiêu, nhóm đồ 

uống bị ảnh hưởng lớn về tiêu thụ sản phẩm (4,00) thị trường tiêu thụ (3,53) và giá 

bán (3,41). Do phần lớn các sản phẩm đồ uống là các mặt hàng không quá thiết yếu, 

nên lượng tiêu thụ và nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm nhóm này cũng bị hạn chế 

trong giai đoạn dịch bệnh. Trong khi đó, doanh thu (2,65), lợi nhuận (3,29) và chi 

phí đầu vào (3,00), lao động (3,35) ảnh hưởng ít hơn ở mức trung bình và thấp.  

Tương tự với nhóm thực phẩm, các doanh nghiệp đồ uống cũng chịu ảnh ưởng 

lớn hơn so với các HTX và cơ sở cá thể. Các doanh nghiệp đồ uống đánh giá dịch 

bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến giá bán và mức độ tiêu thụ sản phẩm (5,0) trong thời 

gian dịch bệnh, đồng thời ảnh hưởng lớn đến doanh thu, lợi nhuận, giá bán và chi 

phí đầu vào (4,0). Đối với nhóm HTX và cơ sở cá thể có tác động khá khác nhau. 

Trong khi, nhóm HTX sản xuất đồ uống chịu ảnh ưởng lớn về khả năng tiêu thụ sản 

phẩm và lao động (3,65) và ảnh hưởng nhẹ hơn về doanh thu (2,25) và lợi nhuận 

(2,88). Ngược lại, nhóm cơ sở hộ gia đình lại ít bị ảnh hưởng đến lao động (3,0) và 

đầu vào (2,65) do lao động chủ yếu là lao động gia đình và nguyên liệu tự chủ động 

được, nhưng do khó tiêu thụ (4,25) nên ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của hộ (3,63). 
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Hình 45: Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến các chỉ tiêu sản xuất kinh 

doanh sản phẩm đồ uống OCOP 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Trong nhóm dược liệu, các chủ thể đánh giá dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng ở 

mức trung bình đến giá bán (2,86), nguyên liệu đầu vào (3,00), lao động (3,14) và ảnh 

hưởng lớn đến khả tiêu thụ (3,57) sản phẩm, doanh thu (3,57) và lợi nhuận (3,43) của 

chủ thể. Trong các loại hình chủ thể sản xuất kinh doanh dược liệu, nhóm doanh nghiệp 

và hộ cá thể có xu hướng bị ảnh hưởng giống nhau, với dao động điểm ảnh hưởng trung 

bình lần lượt từ 2,67 (giá bán) đến 3,67 (doanh thu); và từ 2,0 (đầu vào) đến 4 (lao động 

và thị trường). Trong khi đó, nhóm HTX bị ảnh hưởng lớn đến lao động, thị trường và 

doanh thu, lợi nhuận; và ảnh hưởng nhẹ hơn về giá bán và đầu vào. 

Hình 46: Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến các chỉ tiêu sản xuất kinh 

doanh sản phẩm dược liệu OCOP 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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Theo kết quản phân tích, các chủ thể nhóm sản phẩm vải, may mặc, đánh giá 

dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng ở mức trung bình đến khả năng tiêu thụ (3,2), doanh 

thu (3,0), lợi nhuận (3,2) và ảnh hưởng lớn đến thị trường, giá bán, lao động của chủ 

thể. Trong đó, nhóm chủ thể HTX và doanh nghiệp đều chịu ảnh hưởng lớn đến giá bán 

và thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng đến doanh thu của nhóm HTX 

(4,0) lớn hơn nhóm chủ thể doanh nghiệp (2,33). 

Hình 47: Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến các chỉ tiêu sản xuất kinh 

doanh nhóm sản phẩm vải, may mặc OCOP 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Trong nhóm sản phẩm thủ công, nội thất mỹ nghệ, dịch bệnh Covid-19 cũng 

được đánh giá có ảnh hưởng ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh, trong đó ảnh 

hưởng lớn nhất là đến thị trường (3,65), tiêu thụ (3,59), nhưng ảnh hưởng nhẹ đến daonh 

thu (3,29), lợi nhuận (3,24). Ngoài ra, ảnh hưởng có khác biệt nhiều nhất giữa các nhóm 

chủ thể là lao động và thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Hình 48: Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến các chỉ tiêu sản xuất kinh 

doanh trong nhóm đồ thủ công, nội thất, mỹ nghệ OCOP 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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Đối với nhóm dịch vụ du lịch, do đặc thù sản phẩm dịch vụ, nên dịch bệnh 

Covid-19 có ảnh hưởng ảnh hưởng lớn đến thị trường, tình hình kinh doanh và doanh 

thu, lợi nhuận. Trong đó, mức độ ảnh đến nhóm HTX được đánh giá lớn hơn so với 

nhóm chủ thể doanh nghiệp. 

Hình 49: Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến các chỉ tiêu sản xuất kinh 

doanh nhóm sản phẩm du lịch OCOP 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

2.3.2. Các yếu tố sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

Kết quả khảo sát cho thấy, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến hầu hết mọi 

khía cạnh sản xuất kinh doanh của các chủ thể OCOP. Đánh giá chung, các chủ thể 

cho rằng yếu tố bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh là các loại chi phí đầu vào và 

chi phí vận chuyển, với tỷ lệ chủ thể đánh giá lần lượt là 48%, và 53%. Trong khi 

đó, yếu tố được coi là ít bị ảnh hưởng hơn là đối tượng khách hàng, với chỉ 23% số 

chủ thể đồng ý. Ngoài ra các yếu tố khác cũng được đánh giá là có ảnh hưởng nhiều 

như khả năng tiêu thụ, chi phí lao động, Ngược lại vấn đề vốn, chi phí phòng dịch, 

tồn kho được đánh giá ảnh hưởng ít hơn.  

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng cụ thể đối với các nhóm loại hình chủ thể khác 

nhau cũng có sự biệt đáng kể. Nhóm doanh nghiệp đánh giá bị ảnh hưởng nhiều hơn 

về khả năng tiêu thụ và chí phí nguyên liệu, nguồn cung đầu vào. Nhóm chủ thể 

HTX, bị ảnh hưởng mạnh về chi phí vận chuyển, khả năng tiêu thụ và các chi phí 

dành cho công tác phòng chống dịch. Còn lại, nhóm chủ thể hộ gia đình, cơ sở tư 

nhân đánh giá các yếu tố ảnh hưởng thấp hơn, chủ yếu bị ảnh hưởng nhiều về thị 

trường bị thu hẹp, thiếu vốn sản xuất kinh doanh và các loại chi phí tăng cao. 
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Hình 50: Các yếu tố ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đến sản xuất kinh doanh 

sản phẩm OCOP 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

2.3.2.1. Ảnh hưởng đến nhóm thực phẩm 

Trong nhóm thực phẩm, chi phí vận chuyển tăng cao cũng được các chủ thể 

đánh giá là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất của dịch Covid-19 (với 63% chủ thể đánh 

giá). Trong đó, HTX là nhóm có tỷ lệ bị ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển cao nhất, 

với 67,6%, nhóm, các hộ sản xuất có tỷ lệ bị ảnh hưởng thấp hơn với 54,2% chủ thể 

được hỏi bị ảnh hưởng. Cùng với chi phí vận chuyển, thì các chủ thể cũng cho rằng 

dịch Covid-19 cũng làm cho các chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, với 54% chủ 

thể bị ảnh hưởng.  

Ngoài ra, các yếu tố ảnh hưởng lớn khác là vốn sản xuất kinh doanh và các 

chi phí cho công tác phòng chống dịch, chi phí về lao động, và tồn kho lớn, với lần 

lượt tỷ lệ chủ thể bị ảnh hưởng là 40%, 39%, 32%, 37%. Bên cạnh đó, việc không 

tiêu thụ sản phẩm cũng là vấn đề mà 53% chủ thể cũng đã gặp phải.  
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Hình 51: Các yếu tố ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đến sản xuất kinh doanh 

sản phẩm thực phẩm OCOP 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Tuy nhiên, do là nhóm sản phẩm tiêu dùng chính, nên các chủ thể đánh giá 

dịch bệnh không làm thay đổi nhiều về đối tượng khách hàng. Chỉ 20% chủ thể đã 

thay đổi nhóm khách hàng mục tiêu khi dịch bênh Covid-19 xảy ra.  

Một điểm đặc biệt là vấn đề về nguồn cung nguyên liệu đứt gãy xảy ra nhiều 

nhất với nhóm doanh nghiệp, với 43,6% bị ảnh hưởng. Trong khi nhóm HTX, và hộ 

gia đình ít bị ảnh hưởng nguồn cung nguyên liệu bị đứt gãy. 

2.3.2.2.  Nhóm đồ uống 

Các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm chủ thể đồ uống, có sự khác nhau rõ ràng 

giữa các loại hình chủ thể. Đối với nhóm chủ thể doanh nghiệp, tác động chính gồm 

vào chi phí vận chuyển, chi phí lao động, tồn kho, thiếu vốn kinh doanh và thị trường 

tiêu thụ. Theo kết quả khảo sát, 100% chủ thể doanh nghiệp trong nhóm đồ uống 

đều bị các ảnh hưởng trên. 

Trong khi đó, nhóm HTX và hộ gia đình có những ảnh hưởng khác nhau. Các 

ảnh hưởng mà nhóm HTX gặp phải nhiều nhất là sự thay đổi về khách hàng (62,5%) 

khó mua nguyên liệu đầu vào (50%), chi phí vận chuyển và chi phí phòng chống 

dịch cao (37,5%). Trong khi đó, yếu tố mà nhóm hộ gia đình gặp phải nhiều nhất 
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chủ yếu là thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, chi phí vận chuyển tăng cao, chi phí lao 

động (75%). Ngược lại vấn đề về tồn kho, tiêu thụ sản phẩm khó đều không ảnh 

hưởng nhiều đến HTX và hộ gia đình 

Hình 52: Các yếu tố ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đến sản xuất kinh doanh 

sản phẩm đồ uống OCOP 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

2.3.2.3. Dược liệu 

Trong nhóm dược liệu, ảnh hưởng của Covid-19 tác động khác nhau đến các 

loại hình chủ thể. Nhóm chủ thể doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều nhất về chi phí 

vận chuyển tăng cao, với 100% thể bị ảnh hưởng. Đồng thời, 66,7% doanh nghiệp 

cũng bị ảnh hưởng vì phí nguyên liệu đầu vào tăng cao.  

Các chủ thể HTX ghi nhận ảnh hưởng ở hầu hết các lĩnh vực, trong đó các 

ảnh hưởng nhiều nhất cũng là về chi phí vận chuyển (57,1%), chi phí lao động, vốn 

kinh doanh, lao động, tồn kho, v.v. (33,3%).  

Riêng với nhóm hộ gia đình, chỉ ghi nhận ảnh hưởng bởi chi phí nguyên liệu 

đầu vào và chi phí lao động. 
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Hình 53: Các yếu tố ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đến sản xuất kinh doanh 

sản phẩm dược liệu OCOP 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

2.3.2.4. Vải, may mặc 

Ảnh hưởng chính của dịch Covid-19 đối với các chủ thể trong nhóm vải, may 

mặc chủ yếu là vấn đề về thiếu lao động, chi phí nguyên liệu đầu vào, tiêu thụ sản 

phẩm, v.v. Đối với doanh nghiệp, ảnh hưởng lớn nhất là thiếu lao động. Đồng thời 

cũng bị ảnh hưởng về nguyên liệu đầu vào và khó tiêu thụ sản phẩm. Trong khi đó, 

50% HTX đều bị ảnh hưởng về các vấn đề từ nguyên liệu đầu vào, chi phí lao động, 

vận chuyển và thị trường tiêu thụ cũng như đối tượng khách hàng thay đổi.  
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Hình 54: Các yếu tố ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đến sản xuất kinh doanh 

sản phẩm vải, may mặc OCOP 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

2.3.2.5. Thủ công mỹ nghệ, nội thất 

Các chủ thể trong nhóm mặt hàng thủ công, nội thất ảnh hưởng lớn nhất về 

khó tiếp cận nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, với 64,7% chủ 

thể bị ảnh hưởng. Trong đó, nhóm HTX bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 75% số chủ 

thể gặp vấn đề về nguồn nguyên liệu đầu vào và không tiêu thụ được sản phẩm. Với 

nhóm chủ thể là cơ sở hộ gia đình, bên cạnh việc khó khăn trong về đầu vào và đầu 

ra thì cũng gặp các vấn đề về lao động và thiếu vốn kinh doanh. 
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Hình 55: Các yếu tố ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đến sản xuất kinh doanh 

sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nội thất OCOP 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

2.3.2.6. Dịch vụ du lịch 

Dịch vụ du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nhất khi xảy ra dịch 

bệnh Covid-19. Từ khi dịch bệnh xảy ra, toàn bộ các hoạt động du lịch bị tạm dừng 

hoặc bị hạn chế. Theo kết quả khảo sát, 100% số cơ sở du lịch OCOP đã phải tạm 

hoạt động trong 1 số giai đoạn cao điểm thực hiện các biện pháp phòng dịch.  

2.3.3. Biện pháp thích ứng của chủ thể trước ảnh hưởng của dịch bệnh 

Dù chịu tác động mạnh mẽ bởi dịch bệnh, nhưng các chủ thể cũng rất nhanh 

chóng triển khai các biện pháp, và phương án ứng phó trước tình hình mới. Trong 

đó một số giải pháp được đánh giá là đã góp phần giúp chủ thể giảm thiểu các thiệt 

hại. Các giải pháp thích ứng chính được sử dụng nhiều nhất là thay đổi hình thức 

bán hàng. Kết quả khảo sát, để đảm bảo ổn định đầu ra, binh quân có khoảng 55% 

số chủ thể đã chuyển đổi hình thức bán hàng từ trực tiếp sang trực tuyến, thông qua 
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các kênh thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm. Việc chuyển đổi được áp dụng 

bởi 59% số doanh nghiệp, 53% HTX và 51 hộ gia đình.  

Hình 56: Biện pháp ứng phó của chủ thể trước dịch bệnh Covid-19 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

 Tuy nhiên, tại một số giai đoạn cao điểm dịch bênh, một bộ phận lớn chủ thể 

cũng đã phải áp dụng các biện pháp khó khăn hơn như tạm dừng hoạt động (43%), 

cắt giảm chi phí (37%) hoặc giảm quy mô hoạt động (37%). Hơn 43% chủ thể đã 

phải tạm dừng hoạt động trong một số thời điểm để thực hiện các biện pháp phòng 

dịch của địa phương. Có 53% số doanh nghiệp OCOP chia sẻ rằng đã cắt giảm lao 

động, 52% HTX giảm các chi phí hoạt động thường xuyên để giảm chi phí. Ngoài 

ra, nhiều chủ thể cũng tích cực tìm kiếm các cơ hội thị trường mới, giảm giá bán đề 

thúc đẩy tiêu thụ. 
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 Chỉ có một tỷ lệ nhỏ chủ thể cho lao động nghỉ (10%) hoặc cắt giảm nhân 

công (17%. Phần lớn chủ thể vẫn cố gắng duy trì số lượng lao động và đảm bảo thu 

nhập ổn định cho người động trong thời kỳ dịch bệnh.  

“Trong khi hàng hóa không vận chuyển lưu thông được do các địa 

phương đang thực hiện giãn cách thì ngay trong tỉnh cũng bị hạn chế bởi 

các nhà hàng, khách sạn hoạt động cầm chừng, thậm chí phải đóng cửa; 

đồng thời, thị trường tự do cũng giảm đáng kể, vì vậy, các kế hoạch sản 

xuất phải tạm dừng một phần. Có thời điểm, Hợp tác xã Nông nghiệp và 

chế biến chè Thanh Đức phải chuyển sang hái máy sản phẩm để cắt giảm 

nhân công lao động”.  

Ông Đặng Duy Lâm, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và chế 

biến chè Thanh Đức, Nghệ An 

Trong các nhóm sản phẩm, tùy theo mức độ và hình thức ảnh hưởng, các chủ 

thể cũng lựa chọn các giải pháp ứng phó tương ứng. Nhìn chung, các nhóm sản phẩm 

tiêu dùng như thực phẩm, đồ uống, dược liệu đều hướng theo các giải pháp tìm kiếm 

các kênh tiêu thụ mới, hình thức tiêu thụ mới phù hợp hơn trong bối cảnh dịch bệnh. 

Các nhóm sản phẩm vải, may mặc, đồ thủ công mỹ nghệ, nội thất, do tính chất sản 

phẩm không ảnh hưởng bởi thời hạn sử dụng nên các giải pháp hướng đến việc cắt 

giảm chi phí, ổn định thu nhập.  

Hình 57: Biện pháp ứng phó của chủ thể trước dịch bệnh – nhóm thực phẩm 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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Theo kết quả khảo sát, 60% chủ thể nhóm thực phẩm đã chuyển đổi hình thức 

bán hàng sang các kênh thương mại điện tử. Đồng thời, để tối ưu hiệu quả, các chủ 

thể cũng thực hiện cân đối việc cắt giảm chi phí thường xuyên nhằm giảm giá bán 

thúc đẩy tiêu thụ. Là kênh tiêu thụ mới, nên thực tế còn nhiều chủ thể chưa quen với 

đặc điểm thị trường trực tuyến, do đó các chủ thể cũng tăng cường tìm hiểu thông 

tin thị trường, nhằm đáp ứng các nhu cầu của hình thức thương mại trực tuyến. 

Mặc dù thế, vẫn có hơn 40% số chủ thể phải triển khai các biện pháp như tạm 

dừng hoạt động hoặc phải cắt giảm lao động và giảm quy mô kinh doanh. 

Khác với nhóm thực phẩm, biện pháp được các chủ thể nhóm đồ uống áp dụng 

nhiều nhất là cắt giảm lao động (52,9%), cắt giảm quy mô kinh doanh (47,1%). Chỉ 

Tuy nhiên cũng có 41,2% chủ thể đã chuyển đổi mô hình tiêu thụ sang thương mại 

điện tử. 

Hình 58: Biện pháp ứng phó của chủ thể trước dịch bệnh – nhóm Đồ uống 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Dược liệu là nhóm một trong những nhóm sản phẩm vẫn có nhu cầu cao trong 

thời kỳ dịch bênh, đặc biệt là các sản phẩm tăng cường sức khỏe, tinh dầu. Tuy nhiên 

do rào cản lớn nhất của nhóm sản phẩm này là thị trường tiêu thụ và các chi phí về 

vận chuyển, do đó có thể dễ thấy biện pháp được các chủ thể áp dụng nhiều nhất là 

chuyển tiêu thụ sản phẩm qua các kênh thương mại điện tử.  
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Hình 59: Biện pháp ứng phó của chủ thể trước dịch bệnh – nhóm Dược liệu 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Trong nhóm sản phẩm vải, may mặc, giải pháp được lựa chọn nhiều nhất là 

cắt giảm chi phí (80%) và một số chủ thể phải dừng hoạt động (60%) để bảo toàn 

vốn kinh doanh. 

Hình 60: Biện pháp ứng phó của chủ thể trước dịch bệnh 

 – nhóm vải, may mặc 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Các chủ thể sản xuất trong nhóm ngành thủ công mỹ nghê và nội thất áp dụng 

nhiều hình thức ứng phó với dịch bệnh. Các biên pháp phổ biến gồm chuyển đổi 

hình thức kinh doanh (52,9%) và hình thức tiêu thụ sang thương mại điện tử, kết hợp 

với cắt giảm chi phí thường xuyên, giảm giá bán để thúc đẩy tiêu dùng (41,2%).  
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Hình 61: Biện pháp ứng phó của chủ thể trước dịch bệnh 

 – thủ công mỹ nghệ, nội thất 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Riêng nhóm du lịch, bị ảnh hưởng mạnh nhất nên các biện pháp được lựa chọn 

trong thời kỳ dịch bệnh phải giảm quy mô, tạm dừng hoạt động, cắt giảm chi phí để 

giảm tổn thất. Tuy nhiên đây cũng là ngành có tiềm năng phục hồi nhanh chóng sau 

dịch. Do đó, ngoài các biện pháp chính được chia sẻ, nhiều chủ thể du lịch OCOP 

cũng đã chủ động xây dựng các phương án phục hồi, và có giải đảm bảo khai thác 

an toàn, thích ứng với dịch bệnh. 

 Hình 62: Biện pháp ứng phó của chủ thể trước dịch bệnh – du lịch 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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Xét lý do các chủ thể áp dụng các biện pháp ứng phó như trên có thể thấy, hầu 

hết các chủ thể đều cho rằng các chủ thể đều cân nhắc yếu tố về hiệu quả của mô 

hình kinh doanh và tiêu thụ phù hợp với điều kiện dịch bệnh. Cụ thể, tỷ lệ chủ thể 

nhận định lý do thay đổi phương thức kinh doanh phù hợp với tình hình dịch bệnh 

chiếm 47%. Ngoài ra, khoảng ¼ số chủ thể cũng cho rằng, lý do đưa ra các biện 

pháp thích ứng như trên là do được sự hỗ trợ của chính quyền, đối tác và các tổ chức 

hội nhóm có mối liên hệ với chủ thể.  

Hình 63: Lý do áp dụng biện pháp thích ứng của chủ thể 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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2.4. Hoạt động thương mại điện tử các sản phẩm OCOP trong bối cảnh  

Covid-19  

Như đã phân tích ở trên, tỷ lệ các chủ thể bán hàng qua các kênh thương mại 

điện tử mới chỉ chiếm 33%, như vậy, tỷ lệ rất lớn các chủ thể vẫn chưa quen với 

hình thức bán hàng này. Dịch bệnh Covid-19 diễn ra từ đầu năm 2020 đã thay đổi 

rất lớn về phương thức bán hàng của các chủ thể OCOP. Đặc biệt trong giai đoạn 

dịch bệnh bùng phát, giãn cách xã hội, mọi người phải ở nhà mua sắm trực tuyến 

phát triển. Rất nhiều chủ thể cũng đã chuyển đổi từ bán hàng trực tiếp sang bán hàng 

trực tuyến. Trong giai đoạn này cũng là thời gian mà rất nhiều các sàn TMĐT ra đời 

và phát triển rầm rộ, những ông lớn trong ngành như: Shopee, Lazada, Sendo trước 

chỉ bán các sản phẩm tiêu dùng, rất ít các loại thực phẩm thì cũng đã chuyển đổi và 

xây dựng các gian hàng nông sản, đặc sản vùng miền, và phương thức giao hàng hỏa 

tốc cũng phát triển theo. Từ nhu cầu thực tiễn nhiều trang TMĐT chuyên nông sản 

mới như Voso, Postmart cũng được ra đời, tại các sàn này, cơ chế vận hành giống 

như các sàn lớn, tức người bán hàng cũng có thể đăng ký và có 1 tài khoản, gian 

hàng của riêng mình, lợi thế của các sàn mới này là chuyên về nông sản nên thuận 

lợi hơn cho người tiêu dùng khi tìm kiếm sản phẩm. Bên cạnh các sàn, một trong 

những hình thức bán hàng trực tuyến khác được các chuyên gia đánh giá là mang lại 

hiệu quả rất cao đó là bán hàng trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo. 

“Hiện nay, riêng về mảng thương mại nông sản trên sàn Sendo 

trong năm vừa qua tăng hơn 46%. Sau thời gian dịch Covid, các sản TMĐT 

và hành vi mua sắm của người tiêu dùng đều đã thay đổi. Trước kia các 

sàn TMĐT chỉ tập trung cho thời trang, công nghệ, nhưng hiện nay người 

tiêu dùng đã có thể mua được hầu hết các sản phẩm thiết yếu (gạo, gas, 

nông sản tươi sống, v.v.) qua các sàn TMĐT”.  

PV Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng - Chủ tịch hội đồng quản trị Sendo 

Theo khảo sát của nhóm tư vấn, hiện tại các sản phẩm OCOP cũng được bán 

rất đa dạng và ở hầu hết các nền tảng trực tuyến. Trong đó, nhiều nhất là bán qua 

các trang mạng xã hội như Facebook, zalo chiếm tới 86%, điển hình nhất là hình 

thức bán hàng livestream đang được một số địa phương như Hà Nội áp dụng để giúp 

các chủ thể OCOP có thể tiếp cận đến khách hàng nhanh hơn, kênh bán hàng lớn 

tiếp theo là qua các trang do các chủ thể tự xây dựng chiếm 52%, bán hàng qua các 

trang website của các nhà bán lẻ cũng chiếm tỷ trọng lớn là 44%. Trong khi đó các 

sàn TMĐT lớn như Shopee, lazada, sendo, chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp chỉ từ 9-12%, 

đáng chú ý là các chuyên trang về nông sản như Voso, Postmart chiếm tỷ lệ lớn hơn 

từ khoảng 17-18%. Kết quả này cũng cho thấy các trang chuyên về nông sản được 

các chủ thể sử dụng nhiều hơn là các sàn TMĐT tổng hợp. 
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Hình 64. Tỷ lệ chủ thể bán hàng qua các sàn thương mại điện tử 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Xem xét khía cạnh các chủ thể OCOP cho thấy tỷ lệ cũng tương đồng, khi các 

doanh nghiệp bán hàng nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, và trên website tự xây 

dựng. Tuy nhiên, tỷ lệ các HTX thì cũng bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, 

nhưng lại ít bán hàng trên website tự họ xây dựng. 
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“Hiện nay là thời kỳ rất thuận lợi để phát triển TMĐT. Trước kia, 

hầu hết các sàn TMĐT đều chỉ tập trung cho các sản phẩm thời trang, 

công nghiệp, và sản phẩm nhập khẩu. Tuy nhiên sau đại dịch covid, các 

sàn TMĐT đều đã đưa các sản phẩm nông sản lên kênh TMĐT. Đối với 

người tiêu dùng, đặc biệt là những người nội trợ (người quản lý chi tiêu 

của hộ gia đình) đã nhận ra lợi ích lớn của mua hàng trực tuyến. Người 

dân ở các vùng miền khác nhau có thể được sử dụng các sản phẩm tốt 

của các vùng miền khác mà trước kia không thể mua được (vì chủ yếu để 

xuất khẩu)”. 

(PV ông Dũng, chủ tịch Hiệp hội TMĐT Việt Nam) 
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Hình 65. Tỷ lệ kênh TMĐT đang bán hàng theo nhóm chủ thể 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Đối với từng nhóm sản phẩm OCOP, theo đánh giá của các chủ thể nhóm 

dược liệu là nhóm có tỷ lệ bán hàng trên các nền tảng trực tuyến lớn nhất chiếm 

46%, các mặt hàng thực phẩm và đồ nội thất đứng thứ 2 với 27%, ít nhất trong các 

nhóm là đối với sản phẩm du lịch, đây cũng là nhóm sản phẩm rất đặc thù nên các 

nền tảng bán hàng trực tuyến theo các chủ thể đánh giá là chưa được thiết kế phù 

hợp, theo các chủ thể để hiệu quả hơn thì cần phải có một nền tảng riêng cho nhóm 

này.  

Hình 66. Tỷ lệ bán hàng qua các kênh TMĐT theo nhóm sản phẩm 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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Dịch bệnh Covid-19 đang làm tăng đáng kể tỷ lệ hàng hóa của các sản phẩm 

OCOP trên nền tảng trực tuyến. Hầu hết các nhóm đều tăng trưởng rất nhanh trong 

giai đoạn 2019-2021, trong đó nhóm được liệu phát triển nhanh nhất đến năm 2021 

đã tỷ lệ bán hàng qua các nền tẳng trực tuyến lên 44% so với tỷ lệ 20% của năm 

2019. Bình quân chung tất cả các nhóm sản phẩm tăng từ 10% lên 20% trong giai 

đoạn 2019-2020.  

Hình 67. Tỷ lệ hàng hóa bán qua các nền tảng trực tuyến 2019-2021 (%) 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Nền tảng trực tuyến được các chủ thể đánh giá là hiệu quả nhất là trên mạng 

xã hội với tỷ lệ đồng ý chiếm 31,9%. Theo các chủ thể thì đây là kênh dễ sử dụng 

nhất và chi phí thấp nhất, mỗi chủ thể có thể lập nhiều tài khoản facebook khác nhau 

hoặc tham gia trong các hội nhóm để quảng bá sản phẩm của mình. Tỷ lệ đơn hàng 

thành công cũng rất cao. Hai kênh hiệu quả tiếp theo là trên website của đơn vị và 

website của các nhà bán lẻ, các trang này có lợi thế là sản phẩm được chứng nhận, 

cam kết đảm bảo an toàn, có nguồn gốc rõ ràng. Cũng theo các chủ thể lý do mà các 
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quản lý, bán hàng, chăm sóc khách hàng, thanh toán trên các nền tảng này, nên hiệu 

quả mang lại không cao.  

0.25 

15.59 

11.80 

20.29 

10.75 10.93 11.64 

0.25 

20.53 

14.80 

33.14 

13.19 

17.30 17.43 

6.25 

27.71 

17.40 

44.29 

15.25 

20.79 
21.60 

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

 45

 50

Dịch vụ du lịch Thủ công mỹ 

nghệ, nội thất

Vải, may mặc Dược liệu Đồ uống Thực phẩm Chung

2019 2020 2021



68 

Hình 68. Kênh bán hàng hiệu quả nhất 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

“Từ khi tham gia TMĐT thì bước đầu HTX đã thu được một số thành 

công. Thứ nhất là tạo được hiệu ứng truyền thông cho sản phẩm và thương 

hiệu của HTX cũng như các thành viên. Thứ 2 là doanh nghiệp nhận được 

phản hồi từ khách hàng từ đó hoàn thiện sản phẩm cũng như điều chỉnh 

kịp thời kế hoạch. Thứ ba là các kênh TMĐT giúp tạo ra các đơn hàng khá 

đều. giúp các doanh nghiệp, chủ thể ocop chú ý hơn đến TMĐT”. 

Phỏng vấn ông Ngô Chí Công- HTX đặc sản Đồng Tháp 

Đối với kênh bán hàng của từng nhóm sản phẩm, cũng có sự khác biệt, trong 

đó nhóm thực phẩm là nhóm chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số sản phẩm OCOP, 

theo ý kiến của nhiều chủ thể thường lo ngại việc bán hàng trên các nền trực tuyến 

vì mặt hàng thực phẩm dễ hư hỏng, cần phải giao hàng ngay và hệ thống giao hàng 

cũng phức tạp. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đã tạo ra nhiều dịch vụ giao nhận với 

hệ thống rộng khắp và sẵn sàng giao hàng ngay cả những loại trái cây, thịt tươi sống. 

Nhóm thực phẩm cũng chủ yếu được bán trên các nền tảng mạng xã hội (51%) lý do 

được các chủ thể đưa ra là bán hàng trên mạng xã hội mặc dù nhiều nhất nhưng lại 

giới hạn về địa ý, chỉ diễn ra ở một số hội nhóm trên zalo, facebook; tiếp theo là các 

trang website tự xây dựng và của các nhà bán lẻ như siêu thị. Tỷ lệ bán hàng trên 

các sàn TMĐT lớn như Shopee và Lazada ít hơn. 
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Hình 69. Kênh hiệu quả nhất bán hàng thực phẩm 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Đối với nhóm đồ uống, khác hẳn với nhóm thực phẩm, nhóm đồ uống thường 

được bán hiệu quả nhất là trên các trang website do các chủ thể tự xây dựng (chiếm 

47%). Theo ý kiến của các chủ thể người tiêu dùng thường tin mua sản phẩm đồ 

uống, đặc biệt là rượu từ các trang của nhà sản xuất hơn là mua từ các sàn TMĐT 

do họ lo ngại về nguồn gốc và chất lượng hàng hóa.  

Hình 70. Kênh hiệu quả nhất bán đồ uống 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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viên uống được đóng gói theo quy chuẩn của ngành y tế nên người tiêu dùng dễ dàng 

tin tưởng hơn khi mua trên các sàn TMĐT. 

Hình 71. Kênh hiệu quả nhất bán dược liệu 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Đối với các đồ thủ công, mỹ nghệ, kênh bán hàng hiệu quả nhất là trên mạng 

xã hội và website của chủ thể. Do nhóm này cần phải có sự giới thiệu chi tiết, nhiều 

hình ảnh nên các chủ thể cho rằng thể hiện trên mạng xã hội như Facebook và 

website cá nhân sẽ phù hợp và được tin tưởng hơn là trên các sàn TMĐT lớn. 

Hình 72. Kênh hiệu quả nhất bán thủ công, mỹ nghệ 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Đối với các nhóm khác tỷ lệ bán trên các mạng xã hội cũng cao nhất như vải 
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nhân, đặc biệt trang đó phải có nhiều thông tin, hình ảnh về sản phẩm mới thu hút 

được người tiêu dùng.  
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Lý do các chủ thể lựa chọn các nền tảng bán hàng trực tuyến hiện tại là do các 

nền tảng này có số lượng khách hàng lớn, chi phí bán hàng thấp hơn so với phương 

thức bán hàng truyền thống. Một số nền tảng như giao diện dễ dùng ví dụ như mạng 

xã hội. 

Hình 73. Lý do chọn các kênh bán hàng TMĐT 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Một trong những khó khăn khi các sản phẩm OCOP có tỷ lệ bán trên các sàn 

TMĐT ít hơn so với các nền tảng khác là do các chủ thể chưa chụ trọng tới việc thiết 

kế bao bì, quy cách đóng gói phù hơn để bán trên các sàn TMĐT.  

“Đối với sản phẩm OCOP, là các sản phẩm đã được chứng nhận chất 

lượng bởi các cơ quan quản lý, tuy nhiên phải đảm bảo được chất lượng ổn 

định trong quá trình cung ứng đến tay người tiêu dùng. Theo đó, các Trung 

tâm của Sendo có thể thực hiện việc sơ chế, phân phối, các sản phẩm OCOP 

và nông sản của các địa phương. Đồng thời, Sendo có thể hỗ trợ cho các chủ 

thể về đảm bảo quy cách đóng gói phù hợp khi phân phối trên sàn TMĐT. 

Hiện nay, Sendo đã bán được trên 500 tấn nông sản trong năm 2021 và dự 

kiến trong năm 2022 tăng trưởng mạnh hơn”. 

PV. Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng - Chủ tịch hội đồng quản trị Sendo 

Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng cho thấy, một số rào cản khiến chủ thể chưa 

sử dụng nhiều phương thức bán hàng trên các nền tảng TMĐT như: họ chưa có kiến 

thức về bán hàng trực tuyến, giao diện của một số nền tảng vẫn khó sử dụng, thiếu 

người chuyên về bán hàng, chăm sóc khách hàng trực tuyến.  
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Hình 74. Khó khăn của các chủ thể trong bán hàng TMĐT 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Một hạn chế khác khiến người tiêu dùng chưa mua hàng OCOP nhiều trên các 

sản TMĐT lớn như: Shopee, sendo, voso…đó là có quá nhiều các nhà bán hàng cùng 

một loại sản phẩm, dẫn đến người tiêu dùng không biết lựa chọn sản phẩm nào là 

sản phẩm chính hãng. Chính vì thế, để giúp nâng cao lòng tin của người tiêu dùng 

thì cần phải có một hệ thống cơ sở dữ liệu sản phẩm OCOP giúp người tiêu dùng có 

thể tin tưởng và lựa chọn, CSDL này có thể kết nối tới các sàn TMĐT để tạo thuận 

lợi trong mua hàng và thanh toán của người dùng. 

2.5. Các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với chủ thể OCOP trong bối cảnh 

dịch bệnh Covid-19 

Trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 năm 2020-2021, để hỗ trợ cho các 

doanh nghiệp, các thành phần kinh tế vượt qua khó khăn, nhà nước ban hành nhiều 

chính sách hỗ trợ mặc dù không có chính sách riêng hỗ trợ cho các chủ thể OCOP. 

Tuy nhiên, các chủ thể OCOP cũng thuộc nhóm được hỗ trợ các chính sách này. Một 

số chính sách điển hình có thể kể đến như:  

- Chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí hỗ trợ DN, HTX, Hộ kinh doanh theo 

Nghị quyết 11, ngày 30/01/2022;  

- Chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP giảm thuế 

GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15, trong đó có hướng dẫn giảm thuế 

GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 01/02/2022;  

- Theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc chi hỗ trợ cho đoàn 

viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thì đoàn viên, 

người lao động là F0 được hỗ trợ từ 1,5 - 3 triệu đồng;  

- Sửa Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về hỗ trợ người lao động, NSDLĐ khó khăn 

do Covid-19, ngày 06/11/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban 
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hành Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy 

định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;  

- Quyết định 28/2021/QĐ-TTg về hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ từ Quỹ BHTN, Quyết 

định 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao 

động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng Covid-19;  

- Giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 cho nhiều đối tượng theo Quyết định 

27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối 

tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;  

- Nghị quyết 116/NQ-CP hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng 

COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp;  

- Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hỗ trợ 1 triệu đồng 

cho NLĐ ngừng việc vì đi cách ly, phong tỏa;  

- Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định 

52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, 

thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 

2021. 

2.5.1. Mức độ tiếp cận các chính sách hỗ trợ 

Kết quả điều tra cũng cho thấy các chủ thể OCOP cũng nhận được một số hỗ 

trợ của nhà nước để giảm bớt khó khăn khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong đó, 

65,3% chủ thể được miễn giảm tiền điện, nước. 42,0% chủ thể được hỗ trợ về xúc 

tiến thương mại. 26,7% chủ thể được tiếp cận khoản vốn vay mới và được hưởng trợ 

cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.  

Hình 75. Tiếp cận chính sách của các chủ thể OCOP 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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Ngoài ra, các chủ thể còn được tiếp cận một số chính sách khác về miễn, giãn, 

giảm lãi vay, phí ngân hàng, gia hạn, giảm nộp thuế và tiền thuê đất,… nhưng với tỷ 

lệ thấp hơn. 

Tiếp cận chính sách của các chủ thể chia theo nhóm sản phẩm cũng có sự khác 

nhau. Đối với các chủ thể nhóm thực phẩm, 70,0% chủ thể được miễn giảm tiền 

điện, nước. 35,0% chủ thể được hỗ trợ về xúc tiến thương mại. 22,0% chủ thể được 

hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động. Trong khi đó, chỉ 4,0% chủ thể 

được miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử, và được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. 

Hình 76. Tiếp cận chính sách của nhóm thực phẩm  

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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Hình 77. Tiếp cận chính sách của nhóm đồ uống 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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Hình 78. Tiếp cận chính sách của nhóm dược liệu 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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không thực hiện điều chỉnh tăng giá ở một số thời điểm đối với các mặt hàng và cơ 

cấu lại thời hạn trả nợ và các khoản nợ cũ với 20,0%. 

Hình 79. Tiếp cận chính sách của nhóm vải, may mặc 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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Hình 80. Tiếp cận chính sách của nhóm thủ công, nội thất 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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Đối với nhóm du lịch, 50,0% chủ thể được hỗ trợ xúc tiến thương mại. 25% 

chủ thể được hưởng trợ cấp bảo hiểm cho người lao động, gia hạn, giảm nộp thuế và 

tiền thuê đất và miễn, giãn, giảm lãi vay, phí ngân hàng. 

Hình 81. Tiếp cận chính sách của nhóm du lịch 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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- Điểm trung bình từ 2,7 đến 3,4: có nghĩa các chủ thể nhận định chính sách hỗ 

trợ có hiệu quả bình thường (ở mức trung bình). 

- Điểm trung bình từ 3,5 đến 4,2: có nghĩa các chủ thể nhận định chính sách hỗ 

trợ có hiệu quả cao; 

- Điểm trung bình từ 4,3 đến 5: có nghĩa các chủ thể nhận định chính sách hỗ 

trợ rất hiệu quả. 

Để kiểm định độ tin cậy của các biến, nghiên cứu đã kiểm tra hệ số Cronbank’s 

Alpha của các biến đánh giá (Bảng dưới). Với kết quả hệ số alpha = 9,151 > 9, cho 

thấy tất cả các biến quan sát đều đảm bảo độ tin cậy để tính toán chỉ số điểm bình 

quân hiệu quả của các chính sách 

Bảng 5: Kiểm định độ tin cậy các biến đánh giá hiệu quả của các chính sách 

hỗ trợ 

Chỉ tiêu N Sign item-test 

correlation 

item-rest 

correlation 

average 

interitem  

covariance 

alpha 

policy_von 150 + 0.8402 0.7609 0.5650529 0.9013 

policy_no 150 + 0.8816 0.8303 0.5744042 0.8925 

policy_thue 150 + 0.8843 0.8336 0.5724355 0.8921 

policy_baohiem 150 + 0.8031 0.7252 0.6074989 0.9039 

policy_diennuoc 150 + 0.8142 0.7436 0.6104072 0.902 

policy_laodong 150 + 0.7742 0.6926 0.6268963 0.9072 

policy_xttm 150 + 0.6957 0.6038 0.6670485 0.9153 

Test scale     0.6033919 0.9151 

Nguồn: Nhóm tư vấn, 2022 

Kết quả phân tích cho thấy trong các chính sách của nhà nước, hỗ trợ về xúc 

tiến thương mại được các chủ thể đánh giá cao nhất, đứng thứ hai là chính sách trợ 

cấp cho người lao động, tiếp theo là các chính sách về miễn giảm tiền điện nước và 

gia hạn nộp thuế. Chính sách được chủ thể đánh giá hiệu quả thấp nhất là vay vốn 

ưu đãi. 
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Hình 82. Đánh giá của các chủ thể về hiệu quả của chính sách  

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 

Các loại hình chủ thể khác nhau cũng có những đánh giá hiệu quả của các 
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sách trợ cấp cho người lao động và thấp nhất cũng là chính sách hỗ trợ vay vốn ưu 

đãi. 

Hình 83. Đánh giá của doanh nghiệp về hiệu quả của các chính sách hỗ trợ 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022 
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Để tăng tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, 66,0% 

chủ thể đề xuất tăng cường đào tạo về thương mại điện tử. 61,3% chủ thể đề xuất hỗ 

trợ đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. 60,7% chủ thể đề xuất hỗ trợ quảng 

bá sản phẩm thông qua các mạng xã hội. Ngoài ra, một số đề xuất khác có tỷ lệ thấp 

hơn như xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên về thương mại với 40%, tăng cường đầu 

tư hoàn thiện sản phẩm với 38,7%. 

Hình 84. Đề xuất của chủ thể tăng tiêu thụ sản phẩm 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022  
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III. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM OCOP 

3.1. Đa dạng hóa kênh tiêu thụ sản phẩm OCOP 

Dịch bệnh Covid-19 -19 đã cho thấy tầm quan trọng của việc đa dạng hóa các 

kênh bán hàng, khi dịch bệnh diễn ra hàng loạt các kênh bán hàng chủ yếu của các 

chủ thể như: hội chợ, điểm bán hàng, cửa hàng đều bị đứt gẫy thì kênh bán hàng 

online trên mạng xã hội, thông qua các kênh thương mại điện tự lại được chú trọng 

hơn. Như vậy, cần phải có chính sách giúp cho các chủ thể OCOP đa dạng hóa các 

kênh bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt trong giai đoạn cả nước đẩy mạnh chuyển 

đổi số như hiện nay, kênh bán hàng thương mại điện tử đang tỏ ra rất hiệu quả, tiếp 

cận được nhiều đối tượng khách hàng khác nhau trên cả nước.  

Đối với các điểm bán hàng, dịch bệnh Covid-19 làm cho nhiều điểm phải 

dừng hoạt động và khó khăn trong việc khôi phục do các doanh nghiệp, cá nhân 

thiếu vốn. Cần có chính sách hỗ trợ cho các điểm bán hàng hoạt động trở lại, bằng 

cách cho vay vốn với lãi suất thấp hoặc giãn nợ. Mặc dù bán hàng tại các của hàng 

không tiếp cận khách hàng không đa dạng, và không rộng chỉ ở một khu vực nhất 

định nhưng đây cũng là kênh khá tốt để quảng bá sản phẩm do đến đây mua hàng, 

người tiêu dùng được trực tiếp sờ sản phẩm, được tư vấn, giới thiệu và có đầy đủ các 

loại giấy tờ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. 

Đối với các hoạt động hội chợ, triển lãm, trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra, 

đây được xem là kênh quảng bá tốt nhất cho sản phẩm OCOP vì mỗi hội chợ được 

tổ chức sẽ thu hút được rất nhiều các chủ thể tham gia các gian hàng trưng bày, bán 

sản phẩm. Tuy nhiên, cần phải đẩy mạnh hoạt động này tổ chức thêm các hội chợ 

cấp vùng, cấp quốc gia và cần luân phiên giữa cấc tỉnh, vùng miền không nên chỉ 

tập trung ở một số địa điểm ở một vài thành phố. Cần xây dựng chương trình, lịch 

hội chợ thường xuyên, cố định trong năm ở các tỉnh thành để người dân có thói quen 

khi đến lịch sẽ đến mua hàng tại các hội chợ này. 

Đối với kênh thương mại điện tử, mặc dù là kênh bán hàng được sử dụng 

nhiều nhất trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn ra, nhưng do các chủ thể OCOP 

chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ hợp tác, các HTX, cá nhân với trình độ 

khác nhau, chưa có thói quen, kỹ năng bán hàng trên các sàn TMĐT, nhiều chủ thể 

còn ngại do không biết sử dụng công nghệ thông tin. Để đẩy mạnh kênh bán hàng 

này cần phải xây dựng chương trình đào tạo cho các chủ thể một cách bài bản. 

Ngoài ra, một số hình thức bán hàng khác cũng được nhiều địa phương áp 

dụng như bán hàng qua livestream trên mạng xã hội facebook, mặc dù rất nhiều quả 

nhưng không phải chủ thế nào cũng có thể thực hiện được. Chính vì thế, đòi hỏi phải 

có chiến lược đào tạo, tập huấn hỗ trợ rất nhiều từ các chuyên gia. 
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3.2. Đẩy mạnh tiêu thụ qua kênh TMĐT 

Để bắt kịp với xu hướng của chuyển đổi số, cần xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho 

các chủ thể OCOP đưa sản phẩm lên các sàn TMĐT đang có số lượng khách hàng 

lớn như: Sendo, Shopee, Tiki, Lazada, Alibaba, … đồng thời tăng cường quảng bá 

và bán hàng trên các nền tẳng mạng xã hội như Facebook, Zalo bằng hình thức 

Livestream bán hàng trực tuyến. 

Do điểm yếu nhất của các chủ thể là không có kỹ năng bán hàng trực tuyến, 

nên cần phải xây dựng đội ngũ hỗ trợ, tăng cường đào tạo cho chủ thể, phát triển 

nguồn nhân lực chuyên về TMĐT của các địa phương. 

Thường xuyên tổ chức các hội nghị kết nối thị trường giữa các chủ thể OCOP 

với các nhà thu mua lớn, với sự tham gia của các sàn TMĐT. Ở đây các nhà thu mua, 

các chủ thể, các sàn TMĐT có thể trao đổi trực tiếp để hình thành các chuỗi cung 

cấp dịch vụ sản phẩm OCOP. 

Phát triển mô hình HTX mua chung, bán chung, tham khảo kinh nghiệm hỗ 

trợ TMĐT tại HTX Đồng Tháp cần được nhân rộng, để phát triển, tăng cường bán 

hàng OCOP trên TMĐT. 

3.3. Đào tạo kỹ năng marketing, bán hàng trực tuyến cho chủ thể OCOP 

Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, hỗ trợ cho các chủ thể OCOP hoàn thiện sản 

phẩm đặc biệt là thiết kế thương hiệu, bao bì, quy cách đóng gói sản phẩm…để phù 

hợp với yêu cầu của sàn TMĐT. Do rất nhiều sản phẩm OCOP hiện nay có thiết kế 

bao bì chưa phù hợp, chưa thu hút được người dùng, đồng thời khối lượng đóng gói, 

kích thước cũng chưa phù hợp cho việc vận chuyển. 

Xây dựng các chương trình đào tạo về thiết kế bao bì, kích thước khối lượng 

sản phẩm phù hợp với bán hàng trên các trang TMĐT. Thường xuyên tổ chức các 

lớp tập huấn cho các chủ thể OCOP. Về lâu dài cần phải có các khóa đào tạo tập 

huấn trực tuyến, khi các sản phẩm, chủ thể đang tăng rất nhanh thì việc đào tạo trực 

tiếp sẽ gặp khó khăn, đặc biệt là rủi ro như trong những năm Covid-19 vừa qua. 

Đào tạo kỹ năng chụp ảnh sản phẩm cho các sản phẩm OCOP, rât nhiều chủ 

thể OCOP chưa để ý tới việc này, nhưng theo nghiên cứu của ….thì hình ảnh sản 

phẩm quyết định % mua hàng của khách hàng khi xem sản phẩm.  

Kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng của các chủ thể OCOP cũng đang 

rất hạn chế, hầu hết chưa được quan tâm, cần đẩy mạnh nâng cao kỹ năng bán hàng 

và chăm sóc khách hàng bởi vì theo nghiên cứu nếu khách hàng được quan tâm hỏi 

han về việc sử dụng sản phẩm, sự hài lòng của họ thì sẽ lôi kéo khách hàng quay lại 

mua hàng ở các lần tiếp theo. 
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Một hạn chế khác của các sản phẩm OCOP khi bán hàng trên các trang thương 

mại điện tử là chưa mô tả được câu chuyển của sản phẩm, hoặc câu chuyện sản phẩm 

quá sơ sài, chưa thu hút được người tiêu dùng về khía cạnh tính an toàn, dinh dưỡng 

và tác đụng của sản phẩm. Chính vì thế, cần phải tăng cường năng lực cho các chủ 

thể về kỹ năng viết giới thiệu sản phẩm. 

3.4. Xây dựng và hoàn thiện CSDL TMĐT kết nối các sản phẩm OCOP 

Hiện tại, các trên các trang TMĐT đã có bán rất nhiều sản phẩm ghi nhãn là 

OCOP nhưng chưa phân biệt được sản phẩm nào là sản phẩm chính hãng, chính vì 

thế cần thiết phải xây dựng một trang do nhà nước quản lý, trang này có nhiệm vụ 

lưu trữ thông tin của các sản phẩm OCOP của cả nước, mục tiêu là xác nhận sản 

phẩm OCOP chính hãng, giới thiệu đầy đủ về các sản phẩm.  

Khi hình thành trang Cở sở dữ liệu kết nối OCOP, nhà nước cần phải xây 

dựng một cơ chế để kết nối trang này tới các sàn TMĐT, từ đó các chủ thể sẽ dễ 

dàng để quản lý sản phẩm của mình và chủ thể cũng có thể tự kết nối sản phẩm của 

mình tới bất cứ sàn TMĐT nào để bán hàng, người tiêu dùng có thể lựa chọn các sản 

phẩm từ các nhà cung cấp chính hãng, đảm bảo chất lượng. 

3.5. Xây dựng trung tâm, triển lãm sản phẩm OCOP quốc gia 

Trước tình hình, các trung tâm, điểm bán hàng OCOP cấp tỉnh được đầu tư 

rầm rộ, có xu hướng tự phát, thiếu hiệu quả cho thấy cần phải có một mô hình trung 

tâm OCOP quy mô quốc gia có đủ năng lực để thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản phẩm OCOP cho các địa phương, các chủ thể và các đối tác.  

Trung tâm OCOP Quốc gia sẽ là nơi cung cấp không gian, dịch vụ hỗ trợ đồng 

bộ, hiện đại cho các chủ thể OCOP, doanh nghiệp khởi nghiệp qua đó thúc đẩy sự 

phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản vùng miền.  

Sau khi được hình thành và vận hành, trung tâm OCOP sẽ có chức năng tạo 

ra kênh phân phối hiệu quả, giảm chi phí trung gian, kết nối trực tiếp người sản xuất 

và người tiêu dùng, giảm phụ thuộc vào hệ thống thương lái, trung gian, nâng cao 

giá trị sản phẩm và thu nhập trên một đơn vị canh tác, góp phần nâng cao tốc độ phát 

triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội bền vững 

và lâu dài.  

Một số chức năng cho Trung tâm OCOP quốc gia cụ thể như sau, Trung tâm 

sẽ có các khu trưng bày, triễn lãm và trải nghiệm giá trị văn hóa, truyền thông của 

các sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn. Các hoạt động và nghiệm vụ chính sẽ 

gồm: 

- Tổ chức Hội chợ, các sự kiện quảng bá, XTTM cho sản phẩm OCOP và du 

lịch nông thôn; 
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- Hội nghị hội thảo, đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực (tổ chức quản lý, phát 

triển sản phẩm, xây dựng – phát triển thương hiệu, quảng bá sản phẩm, chuyển 

đổi số, ứng dụng thương mại điện tử);  

- Dịch vụ logistic; sàn giao dịch TMĐT cho sản phẩm OCOP; 

- Hỗ trợ kết nối các chủ thể OCOP và du lịch nông thôn với đơn vị nghiên cứu, 

chuyển giao ứng dụng KHCN (chế biến, bao bì, bảo quản, v.v.);  

- Hỗ trợ khởi nghiệp về OCOP và du lịch nông thôn; 

- Hoạt động giới thiệu, mua bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản vùng 

miền;  

- Hỗ trợ các tỉnh, thành phố hình thành khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

OCOP của từng địa phương 

- Cung cấp dịch vụ Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm. 

3.6. Đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá về sản phẩm OCOP tới người 

dùng 

Kết quả phân tích ở trên, nhiều chuyên gia cho biết các sản phẩm OCOP hiện 

nay mặc dù đã được quảng bá, nhưng vẫn chưa nhiều người dân biết và hiểu sản 

phẩm OCOP là gì, khác gì so với các sản phẩm không được chứng nhận OCOP, 

trong khí đó, các hình thức truyền thông về sản phẩm OCOP trong các năm vừa qua 

chủ yếu thông qua các hội chợ, qua các tờ rơi, poster,…chưa thực sự hiệu quả do 

chưa tiếp cận được với nhiều đối tượng khác nhau. Cần phải đổi mới hình thức quảng 

bá, truyền thông về sản phẩm OCOP tận dụng ưu thế của các mạng xã hội để thực 

hiện các chương trình quảng cáo đại chúng, để tiếp cận được nhiều đối tượng người 

dùng hơn. 

Quảng bá truyền thông về sản phẩm cần phải có cả sự đầu tư và tham gia của 

các chủ thể và các cơ quan quản lý nhà nước:  

(i) Đối với các chủ thể: Cần phải xây dựng chương trình truyền thông, quảng 

bá của riêng mình, phụ thuộc và kinh phí của đơn vị mình để xây dựng cho hợp lý, 

giải pháp quảng cáo qua mạng xã hội là rất hiệu quả, chi phí thấp hơn so với các 

hình thức khác và tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng. 

(ii) Đối với cở quan nhà nước: Ở địa phương và Trung ương, cần xây dựng 

chương trình truyền thông sản phẩm OCOP tới người dùng thông qua các phương 

tiện truyền thông đại chúng như đài, báo, tivi, đây cũng là kênh thông tin hiệu quả, 

nhưng chi phí cao, cần phải có sự đầu tư của chính quyền, ngân sách. 

3.7. Đẩy mạnh thực hiện nghiên cứu thị trường các sản phẩm OCOP 

Mặc dù, chương trình OCOP đã triển khai sang năm thứ 4 nhưng công tác 

nghiên cứu thị trường đối với các sản phẩm OCOP vẫn chưa được chú trọng, hầu 

hết các chủ thể tham gia chương trình đều không có sự nghiên cứu thị hiếu tiêu dùng, 
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thị trường mà sản phẩm mình cung cấp, chính vì thế, rất nhiều sản phẩm sản xuất ra 

đang không đúng xu hướng, hoặc không phù hợp với người tiêu dùng dẫn đến khó 

khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Vì thế, trong thời gian tới cần thực hiện giải pháp hỗ 

trợ cho các chủ thể OCOP tập trung nghiên cứu thị trường, thị hiếu tiêu dùng các 

sản phẩm của họ, để có kế hoạch sản xuất phù hợp, hiệu quả. 

Các chủ thể cần cải tiến sản phẩm OCOP và cần phải chú ý tới sự trách nhiệm, 

tính bền vững. Trong đó, cần xây dựng được sự tin cậy của người dùng đối với sản 

phẩm, quy trình sản xuất phải minh bạch, thông tin phải chính xác và dễ hiểu.  

3.8. Xây dựng, hình thành các tổ chức của các chủ thể, đối tác 

Tương tự các ngành hàng truyền thống, hiện nay cộng đồng chủ thể OCOP và 

các đối tác đang ngày càng phát triển nhanh chóng. Với điểm chung của các sản 

phẩm OCOP và chủ thể OCOP là giá trị bản địa, các sản phẩm OCOP của các vùng 

miền khác nhau hoàn toàn có khả năng và lợi thế để hỗ trợ nhau phát triển và hoàn 

thiện. Các chủ thể OCOP ở các vùng miền khác nhau có thể hợp tác, trao đổi, hỗ trợ 

nhau trong quá trình tham gia chương trình, hoàn thiện sản phẩm, và liên kết mở 

rộng thị trường. Đây là những yếu tố quan trọng cho thấy sự cần thiết hình thành và 

tổ chức các hội nhóm, cộng đồng chủ thể OCOP trên cả nước.  

Hiện nay, khi tham gia chương trình OCOP, các chủ thể sẽ nhận được hỗ trợ 

của các cơ quan quản lý địa phương, các đơn vị tư vấn trong suốt quá trinh từ lúc 

đăng ký đến khi được công nhận xếp hạng. Sau đó, các hỗ trợ về phát triển thị trường 

phần lớn vẫn phụ thuộc vào các chương trình của nhà nước. Việc hình thành các tổ 

chức hội, hiệp hội của các chủ thể sẽ giúp cho chủ thể có được những sự hỗ trợ tốt 

nhất trong giai đoạn phát triển thị trường, và hoàn thiện  nâng cấp sản phẩm.  Các tổ 

chức hội cũng sẽ góp phần giảm gánh nặng cho đội ngũ quản lý chương trình các 

cấp.  

Có nhiều lĩnh vực và hoạt động cho các tổ chức của chủ thể phát triển như tổ 

chức mua chung, bán chung, giảm chi phí phát triển thị trường; tổ chức hỗ trợ tiêu 

thụ chéo giữa các vùng miền, giúp đa dạng hóa các sản phẩm thương mại. 

Tuy nhiên để các tổ chức này hoạt động hiệu quả, vẫn cần có sự định hướng, 

giám sát và quản lý của các cơ quan chức năng, đặc biệt là các đơn vị quản lý về 

chương trình OCOP ở các cấp.  

3.9. Đầu tư phát triển logistics về thương mại điện tử cho các sản phẩm OCOP 

Vấn đề logistics trong thương mại các sản phẩm OCOP là rất quan trọng, do 

đặc điểm của sản phẩm là sản xuất ở quy mô nhỏ, không tập trung và ở những vùng 

khó khăn như: miền núi, vùng sâu, vùng xa, nông thôn nơi mà hệ thống giao nhận, 

vận chuyển hàng hóa thương mại điện tử, thanh toán chưa phát triển. Chính vì thế, 
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cần phải xây dựng chương trình nâng cấp hệ thống giao nhận, thanh toán ở những 

vùng khó khăn giúp các chủ thể OCOP có thể tiếp cận với các dịch vụ nhanh chóng, 

thuận lợi. 

Nhà nước cần có chính sách thu hút doanh nghiệp logistics đầu tư các kho vận 

ở những nông thôn, miền núi nhưng là những nơi tập trung nhiều sản phẩm OCOP 

của các địa phương, để thúc đẩy các chủ thể bán hàng trên các trang TMĐT. 

3.10. Xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP 

Hiện tại, rất ít các chuỗi liên kết giữa các chủ thể OCOP với các nhà thu mua, 

bản lẻ lớn trong nước và các sản thương mại điện tử. Chính vì thế, trong thời gian 

tới cần phải đẩy mạnh công tác kết nối thu hút doanh nghiệp bán lẻ lớn trong nước, 

các sàn thương mại điện tư liên kết với các chủ thể để chuyên nghiệp hóa khâu bán 

sản phẩm. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải chuyên nghiệp hóa khâu bán sản phẩm, 

không thể tất cả các chủ thể đều phải tham gia trong khâu bán sản phẩm mà nên giao 

cho các đơn vị chuyên phân phối sản phẩm tới người tiêu dùng thì sẽ hiệu quả hơn. 

Xây dựng chuỗi liên kết hiệu quả theo hình thức hợp tác PPP khép kín từ khâu 

sản xuất, bảo quản, chế biến và các nhà bán lẻ, tiêu dùng. Tăng cường áp dụng công 

nghệ cao trong sản xuất đặc biệt ở các khâu bảo quản, chế biến để tăng tỷ lệ phần 

trăm sản phẩm chế biến xuất khẩu. Chú trọng đến yếu tố vùng miền, vùng sâu, vùng 

xa, vùng đồng bào thiểu số, nhằm nâng cao độ đồng đều về thu nhập. Đẩy mạnh 

phân quyền, phân cấp, thu gọn đầu mối, tôn trọng các thành phần tương đương nhau 

trong chuỗi liên kết (kể cả ngân hàng và các cấp có quyền cấp kinh phí). Tổ chức 

sản xuất theo chuỗi, kết nối với chuỗi sản phẩm OCOP trong nước và hướng tới xuất 

khẩu. Rà soát sửa đổi xây dựng chính sách đồng bộ từ chính sách đào tạo, đất đai, 

tín dụng, thương mại kết hợp tốt vói công tác phổ biến, tuyên truyền về chính sách 

phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP.  
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IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Covid-19 đã làm thay đổi cách vận hành của nền kinh tế, đã tác động đến hầu 

hết mọi mặt của đời sống kinh tế. Đối với chương trình OCOP nói chung và các chủ 

thể OCOP nói riêng, tác động của Covid-19 mang cả 2 chiều tiêu cực và tích cực. 

Theo kết quả nghiên cứu, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của các chủ thể, làm tăng chi phí và giảm thu nhập của một bộ 

phận chủ thể OCOP.  

Kết quả phân tích cho thấy Covid-19 đã làm cho các loại chi phí tăng cao như 

chí phí vận chuyển, nguyên liệu đầu vào, chi phí lao động. Đồng thời, các biện pháp 

phòng dịch cũng làm thu hẹp thị trường tiêu thụ của 43% chủ thể, đồng thời làm tăng 

chi phí phát sinh cho công tác phòng chống dịch của 35% số chủ thể.   

Tuy nhiên, bên cạnh Covid-19 cũng đem lại một động lực lớn để thúc đẩy các 

chủ thể thay đổi, tiếp cận với các cộng nghệ mới và phương hướng phát triển mới 

cho sản phẩm OCOP của mình. Dịch Covid-19 đã tạo ra thay đổi lớn trong thị trường 

tiêu thụ sản phẩm OCOP. Một số thị trường tiêu thụ truyền thống trước đây như 

điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm của địa phương hay các điểm bán hàng tiện 

lợi/điểm bán hàng OCOP đã không còn giữa được tỷ trọng lớn trong việc tiêu thụ 

sản phẩm OCOP. Việc bán hàng trên các nên tảng thương mại điện tử đã dần được 

trú trọng. Lý do các chủ thể lựa chọn các nền tảng bán hàng trực tuyến hiện tại là do 

các nền tảng này có số lượng khách hàng lớn, chi phí bán hàng thấp hơn so với 

phương thức bán hàng truyền thống. Một số nền tảng như giao diện dễ dùng ví dụ 

như mạng xã hội. 

Mặc dù vậy, vẫn còn những rào cản khiến chủ thể chưa thực sự khai thác hết 

tiềm năng của các kênh thương mại điện tử như  còn nhiều chủ thể chưa có kiến thức 

về bán hàng trực tuyến, giao diện của một số nền tảng vẫn khó sử dụng, thiếu người 

chuyên về bán hàng, chăm sóc khách hàng trực tuyến. 

Trong bối cảnh dịch bệnh, các chính sách hỗ trợ của nhà nước cũng đã góp 

phần giúp chủ thể giảm bớt khó khăn. Trong đó, các chủ thể đánh giá chính sách hỗ 

trợ về xúc tiến thương mại có hiệu quả cao nhất, giúp các chủ thể vượt qua được giai 

đoạn khó khăn và tạo động lực cho chủ thể phục hồi sản xuất kinh doanh nhanh 

chóng sau đại đại dịch. Từ đó, các giải pháp được chủ thể mong đợi tiếp tục được 

hỗ trợ trong tương lai tập trung chính vào việc hỗ trợ đào tạo về thương mại điện tử, 

hỗ trợ chủ thể đưa sản phẩm tham gia các sàn thương mại điện tử và tăng các chương 

trình truyền thông quảng bá sản phẩm trên các kênh trực tuyến. 
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4.2. Kiến nghị 

Dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt, cuộc sống đã trở lại bình thường. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy để có thể giúp các chủ thể OCOP có thể sẵn sàng cho 

các tình huống rủi ro tương tự và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc biệt trên 

các nền tảng TMĐT. Nhóm tư vấn kiến nghị một số nội dung sau đối với các cơ 

quan quản lý nhà nước và các hiệp hội ngành hàng: 

(i) Đối với Bộ Nông nghiệp và PTNT, xây dựng kế hoạch hành động, chiến 

lược phát triển thị trường cho các sản phẩm OCOP, mỗi nhóm sản phẩm cần có 

những hành động cụ thể và đặc trưng riêng, cụ thể:  

- Xây dựng và hoàn thiện CSDL quốc gia về các sản phẩm OCOP, từ đó làm 

nền tảng để kết nối với các sàn TMĐT lớn trong và ngoài nước; 

- Xây dựng kế hoạch/đề án thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm OCOP, trong đó 

chú trọng đẩy mạnh tiêu thụ qua kênh TMĐT; 

- Xây dựng chương trình, chính sách đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực về 

thương mại, marketing, quảng cáo cho chủ thể; 

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường cho các sản phẩm OCOP một 

cách bài bản, để nắm rõ nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng của các sản phẩm; 

- Xem xét thành lập Hiệp hội sản phẩm OCOP Việt Nam đây sẽ là tổ chức 

giúp kết nối các chủ thể để cùng sản xuất và xúc tiến thị trường trong nước và xuất 

khẩu;  

- Xây dựng trung tâm triển lãm sản phẩm OCOP quốc gia nơi trưng bày cả 

trực tiếp và trực tuyến để quảng bá tới người dùng; 

- Xây dựng kế hoạch truyền thông, đẩy mạnh quảng bá để người tiêu dùng 

biết về sản phẩm và lợi ích của sản phẩm OCOP. 

(ii) Bộ Công thương, thực hiện các chính sách hỗ trợ chủ thể OCOP có thể 

tiếp cận được với các chương trình đào tạo kiến thức về TMĐT, hoàn thiện hệ thống 

chính sách giúp kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP ở những vùng sâu, vùng xa, nông 

thôn, miền núi. Kết nối mở cửa thị trường xuất khẩu cho sản phẩm OCOP tiềm năng. 

(iii) Các địa phương, cần xây dựng chương trình xúc tiến thương mại cho các 

sản phẩm OCOP của địa phương mình. Phối hợp với Văn phòng điều phối NTM TƯ 

thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, quảng cáo; Có chính sách hỗ trợ cho 

các chủ thể hoàn thiện thiết kế bao bì, logo sản phẩm. Tổ chức các hội nghị kết nối 

chủ thể OCOP của địa phương mình với các nhà bán lẻ, các sàn TMĐT. Thúc đẩy 

khuyến khích các chủ thể kết nối liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. 
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(iv) Các hiệp hội ngành hàng, đặc biệt là hiệp hội TMĐT xây dựng chương 

trình hỗ trợ đào tạo cho các chủ thể OCOP về các kỹ năng, bán hàng và chăm sóc 

khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội.  
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