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TÓM TẮT
Nông sản bản địa, đặc sản địa phương (NSBĐ, ĐSĐP) đang thu hút sự quan
tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng và do đó mở ra cơ hội phát triển kinh
tế cho vùng dân tộc thiểu số, góp phần xoá đói giảm nghèo và làm giàu. Tuy
nhiên lợi thế của khu vực miền núi là các NSBĐ và ĐSĐP vẫn chưa được
phát huy do người sản xuất và người tiêu dùng, doanh nghiệp thiếu thông tin
về thị trường. Trên cơ sở đó nghiên cứu về thị trường nông sản bản địa của
người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc là rất cần thiết. Nghiên cứu được
thực hiện qua khảo sát 315 người tiêu dùng tại Hà Nội và 2 tỉnh Bắc Kạn và
Yên Bái tháng 7 năm 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy nông sản bản địa và
đặc sản địa phương là sản phẩm được khách hàng tin dùng nhiều nhất so với
các dòng nông sản khác. Đa số người tiêu dùng cho biết họ sẽ chọn sản phẩm
nông sản bản địa thay vì các nông sản có nguồn giống lai hoặc biến đổi gien.
Giá bán lẻ NSBĐ và ĐSĐP được coi là phù hợp. Kênh bán hàng chủ yếu là
các cửa hàng nông sản, chợ, trong khi khách hàng mong muốn mua tại siêu
thị. Tiềm năng để phát triển kinh tế dựa trên các nông sản bản địa và đặc sản
địa phương là rất lớn, cần được khai thác để góp phần xoá đói giảm nghèo
cho người dân và bảo tồn nguồn gien các loài đặc sản.
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