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Tác động của chương trình  

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  

đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng  

Việt nam 

Thời gian khảo sát:18.02 – 28.02.2013 

Dựa trên nhóm đáp viên trực tuyến Vinaresearch 



A. Mục tiêu nghiên cứu 

 Tên cuộc nghiên cứu: "Tác động của chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đến 

hành vi mua hàng của người tiêu dùng Việt Nam". 

 Mục tiêu nghiên cứu : 

1. Nhận biết của người tiêu dùng về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

2. Khám phá thói quen cũng như hành vi tiêu dùng hàng Việt của người tiêu dùng. 

3. Tìm hiểu về đánh giá và thái độ của người tiêu dùng đối với hàng Việt. 

4. Nhận biết và đánh giá của đối tượng nghiên cứu về trang web Dunghangviet.vn. 
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B. Phương pháp và mẫu nghiên cứu 

 Phương pháp  khảo sát : Nghiên cứu trực tuyến (internet) 

 Thời gian khảo sát : 18.02 – 28.02.2013 

 Số mẫu khảo sát  : 518 

 Đối tượng khảo sát : Nam và Nữ từ 16 tuổi trở lên 

 Địa điểm khảo sát : Toàn quốc 

 Phương pháp chọn mẫu : Ngẫu nhiên, dựa trên nhóm đáp viên trực tuyến hơn 110.000 thành viên. 

 Quản lý mẫu  : Tính xác thực mẫu nghiên cứu được kiểm soát bởi quy trình quản lý đáp 

viên trực tuyến của Công ty TNHH W&S, thành viên Hiệp hội Nghiên cứu thị trường thế giới (ESOMAR).  

(Tham khảo thêm tại chính sách chất lượng đáp viên & câu trả lời của Công ty TNHH W&S cho 26 câu hỏi của Esomar về nhóm 

đáp viên trực tuyến tại website công ty). 
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ĐVT: % 

C. Thông tin đáp viên 

Giới tính Độ tuổi 

Thu nhập gia đình hàng tháng 

47.3 

52.7 
Nam (n=245)

Nữ (n=273) 

49.0 

26.1 24.9 

Dưới 25 tuổi (n=254) 25 - 29 tuổi (n=135) Từ 30 tuổi trở lên (n=129) 

29.0 

37.3 
33.8 

Thu nhập thấp 
(n=150) 

Thu nhập trung 
bình (n=193) 

Thu nhập cao 
(n=175) 

(*) Các thang thu nhập được tính như sau: 

- Thu nhập thấp: Từ 7.000.000 VNĐ trở xuống  

- Thu nhập trung bình: 7.000.001 - 15.000.000 VNĐ  

- Trung nhập cao: Trên 15.000.000 VNĐ  

6.2 

71.6 

10.0 
5.4 6.0 

0.8 

Trên đại học 
(n=32) 

Đại học 
(n=371) 

Cao đẳng 
(n=52) 

Trung cấp 
(n=28) 

Trung học 
phổ thông 

(n=31) 

Khác (n=4)

Trình độ học vấn 
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C. Thông tin đáp viên 

Tần số (n) Tần suất (%) Tần số Tần suất (%)

Tổng 518 245 47.3 273 52.7

Độ tuổi

Dưới 25 tuổi 254 126 49.6 128 50.4

25 - 29 tuổi 135 64 47.4 71 52.6

Từ 30 tuổi trở lên 129 55 42.6 74 57.4

Trình độ học vấn

Trên đại học 32 13 40.6 19 59.4

Đại học 371 172 46.4 199 53.6

Cao đẳng 52 25 48.1 27 51.9

Trung cấp 28 15 53.6 13 46.4

Trung học phổ thông 31 18 58.1 13 41.9

Khác 4 2 50.0 2 50.0

Thu nhập gia đình hàng tháng

Thu nhập thấp 150 82 54.7 68 45.3

Thu nhập trung bình 193 96 49.7 97 50.3

Thu nhập cao 175 67 38.3 108 61.7

Tổng thành viên trong gia đình

3 người trở xuống 138 58 42.0 80 58.0

4 - 5 người 298 151 50.7 147 49.3

Trên 5 người 82 36 43.9 46 56.1

N
Nam Nữ

Giới tính vs. các thông tin khác 
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D. Tóm tắt nghiên cứu 

[1] Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  

• 94.7% người tham gia khảo sát có biết đến cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong 

đó, có 47.5% Biết rất rõ về chương trình và 47.2% Biết về chương trình nhưng không rõ lắm.  

• Truyền hình được lựa chọn là kênh thông tin hàng đầu giúp người tiêu dùng biết đến chương trình “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, với 86.3% người được hỏi cho biết họ tiếp nhận thông tin về chương trình 

thông qua kênh này. Báo chí (78.0%) đứng ở vị trí thứ hai và ở vị trí tiếp theo là Các tuyên truyền (57.5%) và Các 

băng rôn, áp phích vận động (52.7%).  

• Cứ trung bình 100 người tiêu dùng được hỏi thì có hơn 67 người tin tưởng vào chương trình “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong đó, Mức độ tin tưởng nói chung chiếm hơn một nửa những người tham gia 

khảo sát và Mức độ tin tưởng hoàn toàn vào cuộc vận động chiếm 14.9%. Đồng thời, việc nắm rõ thông tin về 

cuộc vận động cũng góp phần giúp người tiêu dùng nâng cao mức độ tin tưởng vào chương trình hơn. 

• Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng cho biết cuộc vận động “Người Việt  Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vẫn còn 

khá nhiều hạn chế. Gần 50% người tham gia khảo sát đồng ý rằng cuộc vận động có Quy mô tuyên truyền vẫn 

chưa đủ rộng. Các hạn chế tiếp theo lần lượt là Thông tin đưa ra có phần chưa xác thực và không thuyết 

phục người mua hàng (45.8%), Hàng Việt Nam không thực sự tốt lên như tuyên truyền đề cập (44.1%) và 

Nội dung tuyên truyền vẫn còn rất mơ hồ (41.8%). 

• 69.3% người Chắc chắn sẽ ủng hộ hàng Việt sau khi biết đến chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”. Chỉ có 0.8% người tiêu dùng quyết định Không ủng hộ hàng Việt khi biết thông tin về cuộc vận động.  

• Lý do ủng hộ hàng Việt Nam giữa hai nhóm Chắc chắn ủng hộ và Sẽ cân nhắc ủng hộ sau khi biết về cuộc vận 

động khá khác nhau. Đối với nhóm “chắc chắn”, vì muốn Thể hiện lòng yêu nước và Muốn thúc đẩy nền kinh tế 

phát triển là các lý do được lựa chọn nhiều nhất, lần lượt chiếm tỷ lệ 30.1% và 29.5%. Nhóm còn lại sẽ Tùy thuộc 

vào giá cả và chất lượng để đưa ra quyết định (67.7%). 
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D. Tóm tắt nghiên cứu 

[2] Thói quen và hành vi tiêu dùng hàng Việt 

• Gần 9 trên 10 người tiêu dùng được hỏi cho biết có thể nhận biết được hàng Việt. Hơn 50% cho biết họ nhận biết 

chủ yếu thông qua Bao bì (53.7%). Các dấu hiệu nhận biết được lựa chọn tiếp theo lần lượt là Mẫu mã (16.4%) và 

Ghi chú trên sản phẩm (16.2%). 

• Giá cả, Chất lượng và Thành phần sản phẩm là ba thông tin phần lớn người tiêu dùng quyết định ưu tiên tìm 

hiểu theo kết quả khảo sát. Trong đó, Giá cả chiếm vị trí hàng đầu về thông tin họ ưu tiên tìm hiểu nhất (chiếm 

24.5%). Chất lượng sản phẩm là thông tin ưu tiên tìm hiểu thứ hai (chiếm 16.6%) và Thành phần sản phẩm là 

thông tin được ưu tiên tìm hiểu thứ ba (chiếm 12.9%).  

• 7 trên 10 người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ tìm hiểu các thông tin về sản phẩm thông qua Các trang tìm 

kiếm trên mạng Internet (72.8%). Bạn bè (53.9%), Website nhà sản xuất (51.9%) hay Nhân viên bán hàng 

(51.0%) sẽ là kênh tiếp theo người tiêu dùng tham khảo các thông tin về sản phẩm họ quan tâm.  

• Gần 76% người được hỏi cho biết họ thường xuyên sử dụng hàng Việt. Trong đó, tỷ lệ người sử dụng với mức độ 

Rất thường xuyên chiếm tỷ lệ 13.7% và Thường xuyên đạt 62.0%. 

[3] Đánh giá và thái độ của người tiêu dùng đối với hàng Việt  

• Phần lớn người tiêu dùng tham gia khảo sát đều nhận định rằng: nhìn chung, Hàng Việt Nam có xu hướng tốt 

hơn trong thời gian gần đây, chiếm tỷ lệ 91.7%. Tuy nhiên, cũng có khoảng 1.5% đánh giá về xu hướng xấu đi của 

hàng Việt. 
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D. Tóm tắt khảo sát 

[3] Đánh giá và thái độ của người tiêu dùng đối với hàng Việt  

• Khi được hỏi về chất lượng hàng Việt so với hàng ngoại, đánh giá của người tiêu dùng khá đa dạng và tuỳ thuộc 

vào các mặt hàng khác nhau. Trong đó, mặt hàng Lương thực, thực phẩm được đánh giá tốt hơn hàng ngoại, 

chiếm 54.5% tổng lựa chọn. Ngược lại, các sản phẩm như Thiết bị điện, điện tử được đánh giá là kém hơn hẳn 

so với hàng ngoại, chiếm 63.5%.  

• Xấp xỉ một nửa người tiêu dùng được hỏi cho biết họ cảm thấy hài lòng sau khi dùng hàng Việt, chiếm 46.3%. Tuy 

nhiên, 56.9% đáp viên cũng lựa chọn mức độ Bình thường trong thang đo hài lòng của họ sau khi sử dụng hàng 

Việt. 

• Đối với các mặt hàng Việt, đáp viên có sự cân nhắc và lựa chọn khác nhau sau khi biết rõ về chất lượng. Văn 

phòng phẩm, Hàng may mặc và Lương thực, thực phẩm là ba mặt hàng trong nước mà người tiêu dùng chấp 

nhận mua và sử dụng mặc dù biết chất lượng không tốt, lần lượt chiếm tỷ lệ 68.5%, 56.4% và 47.3%. Ngược lại, 

phần đông người được khảo sát cho biết họ sẽ không cân nhắc đối với các sản phẩm như Thuốc và dụng cụ y tế 

(12.7%), Phương tiện vận chuyển (11.0%) và Thiết bị điện, điện tử (9.3%).  

• Lý do các đáp viên chọn mua 4 loại mặt hàng kém chất lượng có sự khác nhau. Trong đó, vì Muốn ủng hộ hàng 

Việt và Giá cả thấp là các lý do hàng đầu tiên khiến họ chấp nhận các sản phẩm Đồ dùng gia đình và Hàng may 

mặc. Đối với Lương thực, thực phẩm thì 43.9% lựa chọn vì do Đã quen dùng mặt hàng Việt này, và 61.3% 

những người được hỏi cũng cho biết họ chọn mua các loại Văn phòng phẩm vì Không quan tâm lắm đến vấn đề 

chất lượng.  

• Hầu hết những người được hỏi cho biết sẽ tiếp tục sử dụng hàng Việt, chiếm 98.0%. Chất lượng phù hợp với giá 

cả là lý do hàng đầu khiến người tiêu dùng tiếp tục lựa chọn hàng Việt để sử dụng (76.1%). Chất lượng chưa đáp 

ứng được yêu cầu nhưng mua để ủng hộ hàng Việt (40.9%) và Sản phẩm Việt Nam có thương hiệu tốt, uy 

tín trên thị trường (36.4%) là các lý do tiếp theo. 
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D. Tóm tắt khảo sát 

[4] Trang web Dunghangviet.vn  

• Trung bình 3 trên 10 người được hỏi cho biết họ là Độc giả quen thuộc của trang web Dunghangviet.vn, 7 người 

còn lại cho biết họ Chưa từng biết về website này và không có ai Biết đến website nhưng chưa từng ghé qua. 

Trong nhóm độc giả quen thuộc, có đến 99.4% tìm được những thông tin hữu ích về hàng Việt trên trang web này.  

• Khi được hỏi về những điểm trang web cần cải tiến để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu hàng Việt Nam của người tiêu 

dùng, 65.8% các độc giả thường xuyên của trang web cho biết Dunghangviet.vn nên Thông tin nhiều sản phẩm 

chất lượng hay cân nhắc về việc tăng thêm Nhiều chương trình khuyến mãi lớn (61.4%), Mở thêm kênh bán 

hàng phân phối hàng Việt (56.3%) và Thông tin về địa điểm mua hàng (54.4%). 
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BÁO CÁO CHI TIẾT 
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Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” 

1. Nhận biết chung về chương trình 

2. Kênh thông tin biết đến chương trình 

3. Mức độ tin tưởng vào cuộc vận động 

4. Hạn chế của cuộc vận động 

5. Ý muốn ủng hộ hàng Việt sau khi biết về cuộc vận động 

6. Lý do muốn ủng hộ hàng Việt sau khi biết về cuộc vận động 

 

PHẦN 1 
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47.5 
47.2 

5.3 

Biết rất rõ Biết nhưng không rõ lắm Chưa từng nghe 

Hình 1. Nhận biết chương trình (n=547) 

55.1 

48.1 

41.1 

44.9 

51.9 

58.9 

Dưới 25 tuổi (n=254) 

25 - 29 tuổi (n=135) 

Từ 30 tuổi trở lên (n=129) 

Biết nhưng không rõ lắm Biết rất rõ 

Hình 2. Nhóm biết đến chương trình và độ tuổi (n=518) 

1. Nhận biết chung về chương trình 

Q. Vui lòng cho biết bạn có biết về chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" không? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết thông tin về ngày sinh của bạn? [SA] 

94.7% người tham gia khảo sát có biết đến chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”  

Phần lớn người tiêu dùng đều biết đến chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (94.7%). Tỷ lệ người Biết 

rất rõ chương trình này tương ứng cho từng độ tuổi là: Dưới 25 tuổi (44.9%), 25 – 29 tuổi (51.9%), Từ 30 tuổi trở lên (58.9%). 

n = 518 

(ĐVT: %) 
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Q. Vui lòng cho biết bạn biết chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" qua những kênh thông tin nào? [MA] 

2. Kênh thông tin biết đến chương trình [1] 

Truyền hình được lựa chọn là kênh thông tin hàng đầu giúp người tiêu dùng biết đến chương 

trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

86.3% người tiêu dùng tiếp nhận thông tin về chương trình thông qua kênh Truyền hình. Báo chí (78.0%) đứng ở vị trí thứ hai 

và ở vị trí tiếp theo là Các tuyên truyền (57.5%) và Các băng rôn, áp phích vận động (52.7%). Giữa nam và nữ, tỷ lệ nhận 

biết chương trình qua các kênh thông tin không quá khác biệt. 

Truyền hình Báo chí

Các tuyên truyền 
"Người Việt Nam 

ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam" 

Các băng rôn, áp 
phích vận động 

Các chương 
trình khuyến mãi 

Bạn bè / đồng 
nghiệp 

Người thân 
Các trang web

ngoài
dunghangviet.vn

Tổng (n=518) 86.3 78.0 57.5 52.7 42.5 32.4 23.6 19.5

Nam (n=245) 86.9 79.6 55.1 47.8 37.1 32.2 22.0 22.0

Nữ (n=273) 85.7 76.6 59.7 57.1 47.3 32.6 24.9 17.2

Hình 3. Kênh thông tin biết đến chương trình (n=518) 

(ĐVT: %) 
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Truyền 
hình 

Báo chí

Các hoạt 
động 
tuyên 
truyền 
"Người 

Việt Nam 
ưu tiên 

dùng hàng 
Việt Nam" 

Các băng 
rôn, áp 

phích vận 
động 

Các 
chương 

trình 
khuyến 

mãi 

Bạn bè / 
đồng 

nghiệp 

Người 
thân 

Các trang 
web khác 

(không 
phải 

dunghang 
viet .vn) 

Trang web
dunghang

viet .vn
Khác

Dưới 25 tuổi (n=254) 88.2 77.2 56.3 55.1 42.1 30.7 22.8 16.9 11.8 0.4

25 - 29 tuổi (n=135) 85.9 79.3 54.1 47.4 44.4 39.3 25.9 21.5 23.0 0.0

Từ 30 tuổi trở lên (n=129) 82.9 78.3 63.6 53.5 41.1 28.7 22.5 22.5 18.6 1.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Hình 4. Độ tuổi và kênh thông tin biết đến chương trình (n=518)  

Dưới 25 tuổi (n=254) 

25 - 29 tuổi (n=135) 

Từ 30 tuổi trở lên (n=129) 

Q. Vui lòng cho biết thông tin về ngày sinh của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết bạn biết chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" qua những kênh thông tin nào? [MA] 

2. Kênh thông tin biết đến chương trình [2] 

Với các độ tuổi khác nhau, Truyền hình vẫn là kênh thông tin về chương trình phổ biến nhất. 

(ĐVT: %) 

88.2% đáp viên dưới 25 tuổi, 85.9% đáp viên từ 25 – 29 tuổi và 82.9% đáp viên từ 30 tuổi trở lên cho biết Truyền hình là kênh 

thông tin giúp họ biết đến chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 
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2.9 

29.5 

52.5 

14.9 

Tổng 

Hình 5. Mức độ tin tưởng vào chương trình 
nói chung (n=518) 

Hoàn toàn tin tưởng 

Tin tưởng 

Bình thường / không biết 

Không tin tưởng 

Hoàn toàn không tin tưởng 

2.9 2.9 

27.3 31.5 

54.7 50.5 

14.7 15.0 

Nam (n=245) Nữ (n=273) 

Hình 6. Giới tính và mức độ tin tưởng vào 
chương trình (n=518) 

Q. Vui lòng đánh giá mức độ tin tưởng của bạn vào cuộc vận động  "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết về giới tính của bạn? [SA] 

67.4% 

(ĐVT: %) 

3. Mức độ tin tưởng vào cuộc vận động [1] 

Cứ trung bình 100 người tiêu dùng được hỏi thì có hơn 67 người tin tưởng vào cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Trong đó, mức độ tin tưởng nói chung chiếm hơn một nửa những người tham gia khảo sát và mức độ tin tưởng hoàn toàn vào 

cuộc vận động chiếm 14.9%. Khi xét về giới tính, mức độ tin tưởng của nam là 69.4% và nữ là 65.5%. 

69.4% 
65.5% 
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3.1 1.5 3.9 

31.1 30.4 25.6 

54.7 
50.4 50.4 

10.6 
17.8 20.2 

Dưới 25 tuổi (n=254) 25 - 29 tuổi (n=135) Từ 30 tuổi trở lên (n=129) 

Hình 7. Độ tuổi và mức độ tin tưởng vào chương trình (n=518) 

Hoàn toàn tin tưởng 

Tin tưởng 

Bình thường / không biết 

Không tin tưởng 

Hoàn toàn không tin tưởng 

Q. Vui lòng cho biết thông tin về ngày sinh của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng đánh giá mức độ tin tưởng của bạn vào cuộc vận động  "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"? [SA] 

1/5 nhóm tuổi từ 30 trở lên cho biết họ hoàn toàn tin tưởng vào cuộc vận động này. 

Cả ba nhóm tuổi đều có mức độ tin tưởng khá cao vào cuộc vận động với tỷ lệ tương ứng là 65.3% (nhóm dưới 25 tuổi), 

68.2% (nhóm 25 – 29 tuổi) và 70.6% (nhóm từ 30 tuổi trở lên).   

65.3% 
68.2% 70.6% 

3. Mức độ tin tưởng vào cuộc vận động [2] 
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3.9 1.9 

45.3 

13.8 

46.1 

58.8 

4.3 

25.4 

Nhóm biết nhưng không rõ lắm (n=258) Nhóm biết rất rõ (n=260) 

Hình 8. Các nhóm nhận biết và mức độ tin tưởng vào chương trình (n=518) 

Hoàn toàn tin tưởng 

Tin tưởng 

Bình thường / không biết 

Không tin tưởng 

Hoàn toàn không tin tưởng 

Q. Vui lòng cho biết bạn có biết về chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" không? [SA] 

Q. Vui lòng đánh giá mức độ tin tưởng của bạn vào cuộc vận động  "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"? [SA] 

84.2% 

(ĐVT: %) 

Nhìn chung, mức độ tin tưởng của hai nhóm Biết rất rõ và Biết nhưng không rõ lắm lần lượt chiếm tỷ lệ khá cao, 84.2% và 

50.4%. Tuy nhiên, vẫn có khoảng 1.9% nhóm Biết rất rõ không tin tưởng vào cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”. 

3. Mức độ tin tưởng vào cuộc vận động [3] 

Việc nắm rõ thông tin về cuộc vận động giúp người tiêu dùng nâng cao mức độ tin tưởng 

vào chương trình. 

50.4% 
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49.9 
45.8 44.1 

41.8 

2.3 

6.8 
2.9 

Quy mô tuyên truyền 
vẫn chưa đủ rộng 

Thông tin đưa ra chưa 
có xác thực và không 

thuyết phục người 
mua hàng 

Hàng Việt Nam không 
thực sự tốt lên như 
tuyên truyền đề cập 

Nội dung tuyên truyền 
vẫn còn rất mơ hồ 

Những hạn chế khác Tôi không rõ / không 
biết 

Không có hạn chế nào 
trong chiến dịch tuyên 

truyền này 

Hình 9. Hạn chế của cuộc vận động (n=518) 

Q. Vui lòng cho biết suy nghĩ của bạn về các hạn chế của cuộc vận động  "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"? [MA] (ĐVT: %) 

4. Hạn chế của cuộc vận động [1] 

Nhiều người tiêu dùng cho biết cuộc vận động “Người Việt  Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” vẫn còn khá nhiều hạn chế. 

Gần 50% người tham gia khảo sát đồng ý rằng cuộc vận động có Quy mô tuyên truyền vẫn chưa đủ rộng. Các hạn chế tiếp 

theo lần lượt là Thông tin đưa ra có phần chưa xác thực và không thuyết phục người mua hàng (45.8%), Hàng Việt 

Nam không thực sự tốt lên như tuyên truyền đề cập (44.1%) và Nội dung tuyên truyền vẫn còn rất mơ hồ (41.8%). 
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Q. Vui lòng cho biết về giới tính của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết suy nghĩ của bạn về các hạn chế của cuộc vận động  "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"? [MA] (ĐVT: %) 

Trong khi nhóm nam giới cho rằng Quy mô tuyên truyền vẫn chưa đủ rộng là điểm hạn chế nhất của cuộc vận động này 

(53.5%), thì đối với nữ lại là chất lượng sản phẩm - Hàng Việt Nam không thực sự tốt như tuyên truyền đề cập (47.3%). 

4. Hạn chế của cuộc vận động [2] 

Có sự khác biệt giữa nam và nữ trong đánh giá về các mặt hạn chế của cuộc vận động. 

Quy mô tuyên 
truyền vẫn 

chưa đủ rộng 

Thông tin đưa 
ra chưa có xác 
thực và không 

thuyết phục 
người mua 

hàng 

Nội dung tuyên 
truyền vẫn còn 

rất mơ hồ 

Hàng Việt Nam 
không thực sự 

tốt lên như 
tuyên truyền đề 

cập 

Những hạn chế 
khác 

Tôi không rõ / 
không biết 

Không có hạn 
chế nào trong 

chiến dịch 
tuyên truyền 

này 

Nam (n=245) 53.5 46.5 43.7 40.4 1.2 7.3 4.5

Nữ (n=273) 46.5 45.1 39.9 47.3 3.3 6.6 1.5

0.0

20.0

40.0

60.0

Hình 10. Giới tính và đánh giá hạn chế cuộc vận động (n=518) 
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Q. Vui lòng cho biết thông tin về ngày sinh của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết suy nghĩ của bạn về các hạn chế của cuộc vận động  "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"? [MA] (ĐVT: %) 

4. Hạn chế của cuộc vận động [3] 

Những đánh giá về hạn chế của cuộc vận động của hai nhóm tuổi từ 25 – 29 và trên 30 khá 

tương đồng nhau. 

52.6% nhóm 25 – 29 tuổi và 48.8% nhóm từ 30 tuổi trở lên có cùng quan điểm rằng điểm hạn chế nhất của cuộc vận động là 

Quy mô tuyên truyền chưa đủ rộng. Trong khi đó, Thông tin đưa ra chưa có xác thực và không thuyết phục người mua 

hàng lại được chọn theo ý kiến của một nửa nhóm dưới 25 tuổi.  

Thông tin 
đưa ra chưa 
có xác thực 
và không 

thuyết phục 
người mua 

hàng 

Quy mô tuyên 
truyền vẫn 

chưa đủ rộng 

Nội dung 
tuyên truyền 
vẫn còn rất 

mơ hồ 

Hàng Việt 
Nam không 
thực sự tốt 

lên như tuyên 
truyền đề cập 

Những hạn 
chế khác 

Tôi không rõ / 
không biết 

Không có hạn 
chế nào trong 

chiến dịch 
tuyên truyền 

này 

Dưới 25 tuổi (n=254) 50.0 48.8 43.7 42.9 2.0 7.5 3.1

25 - 29 tuổi (n=135) 39.3 52.6 43.7 47.4 3.7 6.7 1.5

Từ 30 tuổi trở lên (n=129) 44.2 48.8 35.7 42.6 1.6 6.2 3.9

0.0

20.0

40.0

60.0

Hình 11. Độ tuổi và đánh giá hạn chế cuộc vận động (n=518) 
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42.7 

53.8 

42.7 
39.2 

3.1 4.6 5.0 

0.0

20.0

40.0

60.0

Thông tin đưa ra 
chưa có xác thực 
và không thuyết 
phục người mua 

hàng 

Quy mô tuyên 
truyền vẫn chưa 

đủ rộng 

Hàng Việt Nam 
không thực sự tốt 

lên như tuyên 
truyền đề cập 

Nội dung tuyên 
truyền vẫn còn rất 

mơ hồ 

Những hạn chế 
khác 

Tôi không rõ / 
không biết 

Không có hạn chế 
nào trong chiến 

dịch tuyên truyền 
này 

Hình 12. Nhận biết và đánh giá hạn chế cuộc vận động (n=518) 

Q. Vui lòng cho biết bạn có biết về chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" không?  [SA] 

Q. Vui lòng cho biết suy nghĩ của bạn về các hạn chế của cuộc vận động  "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"? [MA] (ĐVT: %) 

4. Hạn chế của cuộc vận động [4] 

53.8% những người biết rõ về chương trình chọn Quy mô tuyên tuyền chưa đủ rộng là điểm 

hạn chế của cuộc vận động. 

Thông tin đưa ra chưa có xác thực và không thuyết phục người mua hàng và Hàng Việt không thực sự tốt như tuyên 

truyền đề cập là các điểm hạn chế tiếp theo, cùng chiếm 42.7% lựa chọn.  
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69.3 

29.9 

0.8 

Hình 13. Ý muốn ủng hộ hàng Việt 
(n=518) 

Chắc chắn sẽ ủng hộ Sẽ cân nhắc Hoàn toàn không ủng hộ 

69.0 

69.6 

29.8 

30.0 

1.2 

0.4 

Nam (n=245)

Nữ (n=273) 

Hình 14. Giới tính và ý muốn ủng hộ hàng Việt 
(n=518) 

Chắc chắn sẽ ủng hộ Sẽ cân nhắc Hoàn toàn không ủng hộ 

(ĐVT: %) 

5. Ý muốn ủng hộ hàng Việt sau khi biết về cuộc vận động [1] 

69.3% người chắc chắn sẽ ủng hộ hàng Việt sau khi biết đến cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Chỉ có 0.8% người tiêu dùng quyết định không ủng hộ hàng Việt khi biết thông tin về cuộc vận động. Trong đó, tỷ lệ này ở nam 

là 1.2% và ở nữ là 0.4%.  

Q. Vui lòng cho biết về giới tính của bạn?  [SA] 

Q. Sau khi biết về cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thì bạn có ý muốn ủng hộ hàng Việt không? [SA] 
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64.6 
71.9 76.0 

34.6 
27.4 23.3 

0.8 0.7 0.8 

Dưới 25 tuổi 
(n=254)  

25 - 29 tuổi 
(n=135) 

Từ 30 tuổi trở 
lên (n=129) 

Hình 15. Độ tuổi và ý muốn ủng hộ hàng Việt 
(n=518) 

Hoàn toàn không ủng hộ 

Sẽ cân nhắc 

Chắc chắn sẽ ủng hộ 
68.0 65.3 

74.9 

30.0 34.7 
24.6 

2.0 0.6 

Thu nhập thấp 
(n=150) 

Thu nhập trung 
bình (n=193) 

Thu nhập cao 
(n=175) 

Hình 16. Thu nhập gia đình và ý muốn ủng hộ hàng Việt 
(n=518) 

(ĐVT: %) 

5. Ý muốn ủng hộ hàng Việt sau khi biết về cuộc vận động [2] 

Đa phần người được hỏi ở các nhóm tuổi và thu nhập đều đồng ý ủng hộ hàng Việt sau khi 

biết về cuộc vận động này. 

Tỷ lệ chắc chắn sẽ ủng hộ hàng Việt khá cao ở tất cả các nhóm tuổi và thu nhập. Trong đó, nhóm tuổi từ 30 trở lên và nhóm 

thu nhập cao có tỷ lệ chắc chắn ủng hộ cao nhất, lần lượt chiếm 76.0% và 74.9%.  

Q. Vui lòng cho biết thông tin về ngày sinh của bạn? [SA] 

Q. Sau khi biết về cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thì bạn có ý muốn ủng hộ hàng Việt không? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết thu nhập bình quân hàng tháng (trước thuế) của GIA ĐÌNH bạn? [SA] 
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54.7 

83.8 

44.2 

15.8 

1.2 0.4 

Nhóm biết nhưng không rõ lắm (n=258) Nhóm biết rất rõ (n=260) 

Hoàn toàn không ủng hộ 

Sẽ cân nhắc 

Chắc chắn sẽ ủng hộ 

Hình 17. Các nhóm nhận biết và ý muốn ủng hộ (n=518) 

(ĐVT: %) 

5. Ý muốn ủng hộ hàng Việt sau khi biết về cuộc vận động [3] 

Việc nắm rõ thông tin về cuộc vận động giúp người tiêu dùng nâng cao mức độ chắc chắn 

ủng hộ nó. 

Đối với Nhóm biết rất rõ về chương trình, tỷ lệ Chắc chắn ủng hộ hàng Việt sau khi biết về cuộc vận động lên đến 83.8%, 

trong khi đối với Nhóm biết nhưng không rõ lắm, tỷ lệ này chỉ đạt 54.7%.  

Q. Sau khi biết về cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thì bạn có ý muốn ủng hộ hàng Việt không? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết bạn có biết về chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" không?  [SA] 
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3.1 

12.3 

19.2 

29.5 

30.1 

Không muốn dùng hàng Trung Quốc 

Giá cả hợp lý 

Chất lượng tốt 

Muốn thúc đẩy nền kinh tế phát triển 

Thể hiện lòng yêu nước 

Hình 18. Top 5 lý do của nhóm chắc chắn 
sẽ ủng hộ (n=359) 

3.2 

4.5 

5.8 

7.7 

67.7 

Giá cả hợp lý 

Chất lượng hàng Việt tốt 

Muốn thúc đẩy nền kinh tế phát triển 

Nghi ngờ độ tin cậy của hàng Việt 

Tùy thuộc vào giá cả và chất lượng 

Hình 19. Top 5 lý do của nhóm sẽ cân nhắc 
ủng hộ (n=155) 

(ĐVT: %) 

Lý do hàng đầu của nhóm “chắc chắn ủng hộ chương trình” là vì muốn Thể hiện lòng yêu nước (30.1%) và Muốn thúc đẩy 

nền kinh tế phát triển (29.5%). Nhóm còn lại sẽ Tùy thuộc vào giá cả và chất lượng để đưa ra quyết định (67.7%). 

Lý do ủng hộ hàng Việt Nam giữa hai nhóm “chắc chắn” và “cân nhắc” ủng hộ sau khi biết 

về cuộc vận động khá khác nhau. 

Q. Sau khi biết về cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thì bạn có ý muốn ủng hộ hàng Việt không? Vui lòng cho biết lý do về 

sự chọn lựa của bạn? [SA Text] 

6. Lý do muốn ủng hộ hàng Việt sau khi biết về cuộc vận động 
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Thói quen và hành vi tiêu dùng hàng Việt 

7. Nhận biết và dấu hiệu nhận biết hàng Việt 

8. Ba thông tin chính tìm hiểu về sản phẩm khi mua  

9. Kênh tìm hiểu thông tin sản phẩm  

10. Mức độ sử dụng hàng Việt  

PHẦN 2 
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89.6 10.4 

Hình 20. Nhận biết được hàng Việt (n=518) 

Có

Không

4.1 

2.8 

6.9 

16.2 

16.4 

53.7 

Khác

Giá cả 

Quảng cáo 

Ghi chú

Mẫu mã 

Bao bì

Hình 21. Dấu hiệu nhận biết (n=464) 

(ĐVT: %) 

7. Nhận biết và dấu hiệu nhận biết hàng Việt [1] 

Kết quả khảo sát cho thấy có đến 89.6% người tiêu dùng cho biết họ có thể nhận biết được hàng Việt, và 53.7% trong nhóm 

này cho biết họ nhận biết  hàng Việt chủ yếu thông qua Bao bì (53.7%). 

Gần 9 trên 10 người tiêu dùng được hỏi cho biết có thể nhận biết được hàng Việt. 

Q. Vui lòng cho biết bạn có nhận biết được hàng Việt không? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết bạn thường nhận biết hàng Việt thông qua dấu hiệu nào nhất?  [SA] 

    n=464 
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Nam
(n=245)

Nữ (n=273) 

Không 11.0 9.9

Có 89.0 90.1

89.0 90.1 

11.0 9.9 

Hình 22. Giới tính và nhận biết được hàng Việt 
(n=518) 

(ĐVT: %) 

7. Nhận biết và dấu hiệu nhận biết hàng Việt [2] 

Xấp xỉ 90% nhóm tiêu dùng nam và nữ cho biết họ có thể nhận biết được hàng Việt. Dấu hiệu nhận biết được lựa chọn nhiều 

nhất là Bao bì, chiếm 52.8% ở nhóm nam và 54.5% ở nhóm nữ. Ngoài ra, nam giới lựa chọn Ghi chú (18.3%) và nữ giới lựa 

chọn Mẫu mã (14.2%) là dấu hiệu nhận biết tiếp theo của mình. 

Tỷ lệ nhận biết được hàng Việt Nam không quá khác biệt giữa nam giới và nữ giới. 

Q. Vui lòng cho biết về giới tính của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết bạn có nhận biết được hàng Việt không? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết bạn thường nhận biết hàng Việt thông qua dấu hiệu nào nhất?  [SA] 

    n=464 

Bao bì
Ghi
chú

Mẫu 
mã 

Quảng 
cáo 

Khác Giá cả 

Nam (n=218) 52.8 19.3 14.2 6.9 4.6 2.3

Nữ (n=246) 54.5 13.4 18.3 6.9 3.7 3.3

0.0

20.0

40.0

60.0

Hình 23. Giới tính và dấu hiệu nhận biết hàng Việt 
(n=464) 
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Dưới 25 tuổi 
(n=254) 

25 - 29 tuổi 
(n=135) 

Từ 30 tuổi 
trở lên 

(n=129) 

Không 13.0 9.6 6.2

Có 87.0 90.4 93.8

87.0 90.4 93.8 

13.0 9.6 6.2 

Hình 24. Độ tuổi và nhận biết được hàng Việt 
(n=518) 

(ĐVT: %) 

7. Nhận biết và dấu hiệu nhận biết hàng Việt [3] 

Q. Vui lòng cho biết thông tin về ngày sinh của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết bạn có nhận biết được hàng Việt không? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết bạn thường nhận biết hàng Việt thông qua dấu hiệu nào nhất?  [SA] 

Tỷ lệ nhận biết được hàng Việt ở cả 3 nhóm tuổi khá tốt, đạt trên 85%. Trong đó, nhóm dưới 25 tuổi là 87%, nhóm từ 25 – 29 

tuổi là 90.4% và nhóm từ 30 tuổi trở lên chiếm đến 93.8%. Bao bì vẫn là dấu hiệu nhận biết được lựa chọn nhiều nhất ở cả 3 

nhóm tuổi tham gia khảo sát. 

Xu hướng và dấu hiệu nhận biết hàng Việt giữa hai nhóm tuổi từ 25 – 29 và từ 30 tuổi trở lên 

gần giống nhau. 

    n=464 

Bao bì Ghi chú Mẫu mã 
Quảng 

cáo 
Khác Giá cả 

Dưới 25 tuổi (n=221) 57.5 15.8 13.1 6.8 4.5 2.3

25 - 29 tuổi (n=122) 49.2 18.0 18.9 7.4 3.3 3.3

Từ 30 tuổi trở lên (n=121) 51.2 14.9 19.8 6.6 4.1 3.3

0.0

20.0

40.0

60.0

Hình 25. Độ tuổi và dấu hiệu nhận biết hàng Việt (n=464) 
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(ĐVT: %) 

8. Ba thông tin chính tìm hiểu về sản phẩm khi mua [1] 

Khi có nhu cầu mua sản phẩm, Giá cả, Chất lượng và Thành phần sản phẩm là ba thông tin 

phần lớn người tiêu dùng quyết định ưu tiên tìm hiểu nhất, theo kết quả khảo sát. 

Q. Khi có nhu cầu mua sản phẩm tiêu dùng nào đó, bạn thường tìm hiểu 3 thông tin chính nào về sản phẩm? [T.N.A] 

Giá cả là thông tin họ ưu tiên tìm hiểu nhất (chiếm 24.5%), Chất lượng sản phẩm là thông tin ưu tiên tìm hiểu thứ hai (chiếm 

16.6%) và Thành phần sản phẩm là thông tin được ưu tiên tìm hiểu thứ ba (chiếm 12.9%).  

Giá cả 
Chất lượng 
sản phẩm 

Thành phần 
sản phẩm 

Mẫu mã 
Các hình 

thức 
khuyến mãi 

Bao bì

Xuất xứ 
(hàng nội 
hay hàng 

ngoại) 

Thương 
hiệu 

Khác

Tổng ưu tiên  43.1 40.3 34.4 32.2 31.3 30.9 29.7 28.2 29.5

Ưu tiên nhất 24.5 14.5 8.1 11.2 10.0 8.1 6.9 9.1 7.5

Ưu tiên 2  7.9 16.6 13.3 10.2 12.0 11.0 12.2 7.1 9.7

Ưu tiên 3 11.0 9.3 12.9 10.8 9.3 11.8 10.6 12.0 12.4

0

10

20

30

40

50

Hình 26. Ba thông tin chính tìm hiểu về sản phẩm (n=518)  
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8. Ba thông tin chính tìm hiểu về sản phẩm khi mua [2] 

Nam giới quan tâm nhiều đến yếu tố Giá cả trong khi nữ giới lại quan tâm nhất đến vấn đề 

Chất lượng. 

Kết quả khảo sát về mức độ quan tâm của người tiêu dùng đến các yếu tố khi mua sản phẩm cho thấy rằng Giá cả (49.8%) là 

yếu tố nam giới quan tâm hàng đầu. Ngược lại, nữ giới lại quan tâm nhiều nhất đến Chất lượng sản phẩm (40.7%). 

(ĐVT: %) 
Q. Vui lòng cho biết về giới tính của bạn? [SA] 

Q. Khi có nhu cầu mua sản phẩm tiêu dùng nào đó, bạn thường tìm hiểu 3 thông tin chính nào về sản phẩm?  [T.N.A] 

Giá cả 
Chất lượng 
sản phẩm 

Các hình 
thức 

khuyến mãi 

Thành 
phần sản 

phẩm 
Bao bì Mẫu mã 

Xuất xứ 
(hàng nội 
hay hàng 

ngoại) 

Thương 
hiệu 

Khác

Nam (n=245) 49.8 40.0 36.7 32.2 29.8 29.0 26.5 25.7 29.4

Nữ (n=273) 37.0 40.7 26.4 36.3 31.9 35.2 32.6 30.4 29.7

0.0

20.0

40.0

60.0

Hình 27. Giới tính và 3 thông tin tìm hiểu chính (n=518) 
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8. Ba thông tin chính tìm hiểu về sản phẩm khi mua [3] 

Giá cả và Chất lượng sản phẩm là hai thông tin được quan tâm hàng đầu đối với người tiêu 

dùng ở các nhóm tuổi. 

Đối với thông tin ưu tiên tìm hiểu tiếp theo, trong khi nhóm tuổi dưới 25 quan tâm đến Bao bì sản phẩm (35.4%) thì nhóm tuổi 

từ 25 – 29 lại chú trọng Mẫu mã (38.5%), và nhóm tuổi từ 30 trở lên lại quan tâm nhiều đến Các hình thức khuyến mãi 

(38.8%). 

Q. Vui lòng cho biết thông tin về ngày sinh của bạn? [SA] 

Q. Khi có nhu cầu mua sản phẩm tiêu dùng nào đó, bạn thường tìm hiểu 3 thông tin chính nào về sản phẩm?  [T.N.O] (ĐVT: %) 

Giá cả 
Chất 

lượng 
sản phẩm 

Bao bì
Thành 

phần sản 
phẩm 

Mẫu mã 

Các hình 
thức 

khuyến 
mãi 

Xuất xứ 
(hàng nội 
hay hàng 

ngoại) 

Thương 
hiệu 

Khác

Dưới 25 tuổi (n=254) 39.0 38.2 35.4 35.0 32.3 30.7 29.5 28.3 31.5

25 - 29 tuổi (n=135) 44.4 41.5 27.4 33.3 38.5 25.2 32.6 23.7 33.3

Từ 30 tuổi trở lên (n=129) 49.6 43.4 25.6 34.1 25.6 38.8 27.1 32.6 21.7

20.0

40.0

60.0

Hình 28. Độ tuổi và 3 thông tin tìm hiểu chính (n=518) 
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8. Ba thông tin chính tìm hiểu về sản phẩm khi mua [4] 

Trong khi nhóm thu nhập thấp và thu nhập cao quan tâm nhất đến Giá cả với tỷ lệ tương ứng là 45.3% và 42.3%, thì nhóm thu 

nhập trung bình quan tâm hơn đến Chất lượng sản phẩm (44.0%). 

Giá cả 

Chất 
lượng 
sản 

phẩm 

Thành 
phần 
sản 

phẩm 

Bao bì Mẫu mã 

Các 
hình 
thức 

khuyến 
mãi 

Xuất xứ 
(hàng 

nội hay 
hàng 

ngoại) 

Thương 
hiệu 

Khác

Thu nhập thấp (n=150) 45.3 43.3 35.3 34.0 30.7 28.7 27.3 23.3 32.0

Thu nhập trung bình (n=193) 42.0 44.0 29.0 29.0 34.2 35.2 28.0 28.5 29.0

Thu nhập cao (n=175) 42.3 33.7 39.4 30.3 31.4 29.1 33.7 32.0 28.0

20.0

40.0

60.0

Hình 29. Thu nhập gia đình và 3 thông tin tìm hiểu chính (n=518) 

Q. Vui lòng cho biết thu nhập bình quân hàng tháng (trước thuế) của GIA ĐÌNH bạn? [SA] 

Q. Khi có nhu cầu mua sản phẩm tiêu dùng nào đó, bạn thường tìm hiểu 3 thông tin chính nào về sản phẩm?  [T.N.O] (ĐVT: %) 

Giá cả và Chất lượng sản phẩm cũng đồng thời là hai thông tin được quan tâm hàng đầu đối 

với người tiêu dùng ở các nhóm thu nhập. 

33 



8. Ba thông tin chính tìm hiểu về sản phẩm khi mua [5] 

Các hộ gia đình ít nhân khẩu quan tâm nhiều nhất đến Chất lượng khi mua sản phẩm. 

Kết quả khảo sát cho thấy với các đáp viên có thành viên gia đình dưới 3 người, thì họ quan tâm nhiều đến Chất lượng 

(43.5%). Trong khi đó, các đáp viên có nhiều hơn 3 thành viên trong gia đình lại quan tâm đến Giá cả nhất, tương đương với 

43.3% (4 - 5 người) và 50.0% (Trên 5 người). 

Q. Vui lòng cho biết số thành viên trong gia đình bạn (tính cả bạn)? [SA] 

Q. Khi có nhu cầu mua sản phẩm tiêu dùng nào đó, bạn thường tìm hiểu 3 thông tin chính nào về sản phẩm?  [T.N.O] (ĐVT: %) 

Chất 
lượng sản 

phẩm 
Giá cả 

Thương 
hiệu 

Thành 
phần sản 

phẩm 

Các hình 
thức 

khuyến 
mãi 

Xuất xứ 
(hàng nội 
hay hàng 

ngoại) 

Mẫu mã Bao bì Khác

3 người trở xuống (n=138) 43.5 38.4 33.3 32.6 32.6 31.2 30.4 27.5 30.4

4 - 5 người (n-298) 37.2 43.3 26.5 34.9 30.9 30.9 33.9 31.9 29.9

Trên 5 người (n=82) 46.3 50.0 25.6 35.4 30.5 23.2 29.3 32.9 26.8

20.0

40.0

60.0

Hình 30. Số thành viên trong gia đình và 3 thông tin tìm hiểu chính (n=518) 
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Các trang web 
tìm kiếm trên 
mạng Internet 

Bạn bè 
Trang web nhà 

sản xuất 

Nhân viên bán 
hàng (chợ, siêu 
thị, cửa hàng…) 

Người thân 
Hội chợ sản 

phẩm 
Trang web

dunghangviet.vn
Khác

Tổng 72.8 53.9 51.9 51.0 46.3 30.7 17.8 1.2

Nam (n=245) 71.0 49.4 55.1 51.4 44.1 33.5 18.0 1.2

Nữ (n=273) 74.4 57.9 49.1 50.5 48.4 28.2 17.6 1.1

Hình 31. Kênh tìm hiểu thông tin sản phẩm 

Q. Vui lòng cho biết về giới tính của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết khi tìm hiểu các thông tin về sản phẩm, bạn thường tìm thông tin từ các kênh nào? [MA] 

9. Kênh tìm hiểu thông tin sản phẩm [1] 

Bạn bè (53.9%), Website nhà sản xuất (51.9%) hay Nhân viên bán hàng (51.0%) sẽ là kênh tiếp theo người tiêu dùng tham 

khảo các thông tin về sản phẩm họ quan tâm.  

Cả nam và nữ giới đều lựa chọn Các trang web tìm kiếm trên mạng Internet là kênh thông tin hàng đầu, lần lượt với 71.0% 

và 74.4%. Đối với kênh thông tin tiếp theo, trong khi nam giới tra cứu thông tin trên Website nhà sản xuất (55.1%), thì nữ giới 

sẽ ưu tiên tham khảo ý kiến Bạn bè (57.9%). 

7 trên 10 người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ tìm hiểu các thông tin về sản phẩm thông 

qua các trang tìm kiếm trên mạng Internet. 

(ĐVT: %) 
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Dưới 25 tuổi 
(n=254)  

25 - 29 tuổi 
(n=135) 

Từ 30 tuổi trở lên 
(n=129) 

Các trang web tìm kiếm trên mạng Internet 73.6 73.3 70.5

Bạn bè 55.5 56.3 48.1

Người thân 51.6 49.6 32.6

Nhân viên bán hàng (chợ, siêu thị, cửa hàng…) 49.6 57.8 46.5

Trang web nhà sản xuất 44.9 56.3 61.2

Hội chợ sản phẩm 28.7 30.4 34.9

Trang web dunghangviet.vn 11.4 21.5 26.4

Khác 1.2 2.2 0.0

73.6 73.3 70.5 

55.5 
57.8 61.2 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

Hình 32. Độ tuổi và kênh thông tin biết đến  

9. Kênh tìm hiểu thông tin sản phẩm [2] 

Ngoài ra, các kênh thông tin tìm kiếm thứ hai giữa các nhóm tuổi khá khác nhau. Trong khi nhóm tuổi dưới 25 tìm hiểu thông 

tin qua Bạn bè (55.5%), thì nhóm từ 25 – 29 tuổi sẽ hỏi thông tin từ Nhân viên bán hàng (57.8%), và nhóm tuổi từ 30 trở lên 

tìm kiếm trên Trang web nhà sản xuất (61.2%). 

Các trang tìm kiếm trên mạng Internet là kênh tìm hiểu thông tin sản phẩm phổ biến nhất ở 

các nhóm tuổi. 

Q. Vui lòng cho biết thông tin về ngày sinh của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết khi tìm hiểu các thông tin về sản phẩm, bạn thường tìm thông tin từ các kênh nào? [MA] 
(ĐVT: %) 
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0.0 

0.0 

24.3 

62.0 

13.7 

Chưa bao giờ 

Hiếm khi 

Thỉnh thoảng 

Thường xuyên 

Rất thường xuyên 

Hình 33. Mức độ sử dụng hàng Việt 
(n=518) 

23.7 24.9 

62.0 61.9 

14.3 13.2 

Nam (n=245) Nữ (n=273) 

Hình 34. Giới tính và mức độ sử dụng hàng 
Việt (n=518) 

Rất thường xuyên 

Thường xuyên 

Thỉnh thoảng 

10. Mức độ sử dụng hàng Việt [1] 

Trong đó, mức độ sử dụng Rất thường xuyên chiếm tỷ lệ 13.7%, và Thường xuyên chiếm tỷ lệ 62.0%. Đồng thời, không có 

quá nhiều khác biệt giữa tỷ lệ của hai mức độ sử dụng Thường xuyên và Rất thường xuyên ở nhóm nam và nữ. 

Gần 76% người được hỏi cho biết họ thường xuyên sử dụng hàng Việt. 

Q. Vui lòng cho biết về giới tính của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết mức độ sử dụng hàng Việt của bạn / gia đình bạn? [SA] 
(ĐVT: %) 
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25.6 27.4 
18.6 

62.6 60.7 

62.0 

11.8 11.9 
19.4 

Dưới 25 tuổi (n=254) 25 - 29 tuổi (n=135) Từ 30 tuổi trở lên (n=129) 

Hình 35. Độ tuổi và mức độ sử dụng hàng Việt (n=518) 

Rất thường xuyên 

Thường xuyên 

Thỉnh thoảng 

10. Mức độ sử dụng hàng Việt [2] 

Tỷ lệ này lần lượt là 74.4%, 72.6% và 81.4%, tương ứng với ba nhóm tuổi dưới 25, từ 25 – 29 và từ 30 tuổi trở lên. Đặc biệt, 

trong khi nhóm tiêu dùng từ 30 tuổi trở lên có xấp xỉ 20% sử dụng hàng Việt đạt mức Rất thường xuyên, thì ở nhóm 25 – 29 

tuổi chỉ có khoảng 11.9% và nhóm dưới 25 tuổi có khoảng 11.8%.  

Nhìn chung, tỷ lệ sử dụng hàng Việt đạt Mức thường xuyên ở các nhóm tuổi khá cao, chiếm  

trên 70%. 

Q. Vui lòng cho biết thông tin về ngày sinh của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết mức độ sử dụng hàng Việt của bạn / gia đình bạn? [SA] 
(ĐVT: %) 

74.4% 72.6% 81.4% 
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Đánh giá và thái độ của người tiêu dùng đối 

với hàng Việt 

11. Đánh giá chung về hàng Việt  

12. Nhận xét về các mặt hàng Việt so với hàng ngoại  

13. Cảm nghĩ sau khi dùng hàng Việt  

14. Mặt hàng Việt chấp nhận mua cho dù chất lượng kém 

15. Lý do chọn mua hàng kém chất lượng 

16. Dự định tiếp tục sau khi dùng hàng Việt  

PHẦN 3 
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43.6 

48.1 

6.8 

1.5 

Tổng 

Hình 36. Đánh giá về hàng Việt (n=518) 

Có xu hướng xấu đi nhiều 

Có xu hướng xấu đi một ít 

Không thay đổi 

Có xu hướng tốt hơn một ít 

Có xu hướng tốt hơn nhiều 
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Hình 37. Giới tính và đánh giá về hàng Việt 
(n=518) 

(ĐVT: %) 

11. Đánh giá chung về hàng Việt [1] 

Phần lớn người tiêu dùng tham gia khảo sát đầu năm 2013 nhận định rằng: nhìn chung, hàng Việt Nam có xu hướng tốt lên. 

Tuy nhiên, cũng có khoảng 1.5% đánh giá về xu hướng xấu đi của hàng Việt, chiếm tỷ lệ 2.4% ở nam và 0.7% ở nữ. 

Có đến 91.7% người được hỏi cho biết hàng Việt có xu hướng tốt hơn trong thời gian gần 

đây. 

91.7% 

Q. Vui lòng cho biết về giới tính của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết trong khoảng thời gian gần đây, bạn đánh giá thế nào về hàng Việt? [SA] 
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Hình 38. Độ tuổi và đánh giá về hàng Việt (n=518) 

Có xu hướng xấu đi nhiều 

Có xu hướng xấu đi một ít 
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Thu nhập thấp 
(n=150) 

Thu nhập trung 
bình (n=193) 

Thu nhập cao 
(n=175) 

Hình 39. Thu nhập gia đình và đánh 
giá về hàng Việt (n=518) 

(ĐVT: %) 

11. Đánh giá chung về hàng Việt [2] 

Đối với các nhóm tuổi, lần lượt 89.3% người tiêu dùng ở nhóm dưới 25 tuổi, 94.1% nhóm từ 25 – 29 tuổi và 93.8% ở nhóm từ 

30 tuổi trở lên đánh giá hàng Việt “Có xu hướng tốt hơn”. Tương tự, 94.0% nhóm thu nhập thấp, 88.0% nhóm thu nhập 

trung bình và 93.7% nhóm thu nhập cao đồng ý với xu hướng này.  

“Hàng Việt có xu hướng tốt hơn" là đánh giá chung của người được hỏi ở các nhóm tuổi và 

thu nhập khác nhau. 

Q. Vui lòng cho biết thông tin về ngày sinh của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết thu nhập bình quân hàng tháng (trước thuế) của GIA ĐÌNH bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết trong khoảng thời gian gần đây, bạn đánh giá thế nào về hàng Việt? [SA] 

94.0% 88.0% 93.7% 89.3% 94.1% 93.8% 
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Hình 41. Số thành viên trong gia đình và đánh giá về hàng Việt 
(n=518) 

Có xu hướng xấu đi nhiều 

Có xu hướng xấu đi một ít 

Không thay đổi 

Có xu hướng tốt hơn một ít 

Có xu hướng tốt hơn nhiều 48.5 

44.6 

5.1 

1.8 

Nhóm thường xuyên sử dụng 

Hình 40. Nhóm thường xuyên sử dụng và 
đánh giá về hàng Việt (n=392) 

(ĐVT: %) 

11. Đánh giá chung về hàng Việt [3] 

Xấp xỉ một nửa nhóm này cho biết Hàng Việt có xu hướng tốt hơn nhiều trong thời gian gần đây. Đồng thời, các gia đình có 

trên 3 thành viên cũng có tỷ lệ đánh giá xu hướng tốt hơn nhiều của hàng Việt khá cao, lần lượt chiếm 45.3% (gia đình 4 - 5 

người) và 47.6% (gia đình trên 5 người). Với các gia đình dưới 3 nhân khẩu, tỷ lệ này chỉ đạt 37.7%. 

Những người có mức độ sử dụng hàng Việt thường xuyên đưa ra nhận xét khá tích cực. 

Q. Vui lòng cho biết số thành viên trong gia đình bạn (tính cả bạn)? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết mức độ sử dụng hàng Việt của bạn / gia đình bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết trong khoảng thời gian gần đây, bạn đánh giá thế nào về hàng Việt? [SA] 
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Hình 42. Hàng Việt so với hàng ngoại (n=518) 

Không rõ / không biết Kém hơn Giống nhau Tốt hơn 

Q. Vui lòng cho biết nhận xét của bạn về chất lượng các mặt hàng sau đây so với hàng ngoại? [Matrix SA] (ĐVT: %) 

12. Nhận xét về các mặt hàng Việt so với hàng ngoại [1] 

Trong đó, mặt hàng Lương thực, thực phẩm được đánh giá tốt hơn hàng ngoại, chiếm 54.5% tổng lựa chọn. Ngược lại, các 

sản phẩm như Thiết bị điện, điện tử được đánh giá là kém hơn hẳn so với hàng ngoại, 63.5%.  

Đánh giá về chất lượng hàng Việt  so với hàng ngoại khá đa dạng và tuỳ thuộc vào các mặt 

hàng khác nhau. 

43 



6.5 2.9 
7.8 3.7 

12.2 
7.7 4.4 5.9 5.5 

11.7 

15.9 
29.4 

24.9 

63.3 44.1 

13.6 
28.9 

30.4 

63.7 
44.0 22.4 

29.0 
35.1 

15.1 
26.1 

24.9 

33.7 
34.1 

15.4 
33.7 55.1 

38.8 
32.2 

18.0 17.6 

53.8 

33.0 29.7 

15.4 
10.6 

Lương thực, 
thực phẩm 

Hàng may 
mặc (giầy 

dép, quần áo, 
mũ nón ....) 

Đồ dùng gia 
đình (Các đồ 
dùng bằng 

nhựa, inox, tủ, 
bàn ghế ....) 

Thiết bị điện, 
điện tử 

Thuốc và các 
dụng cụ y tế 

Lương thực, 
thực phẩm 

Hàng may 
mặc (giầy 

dép, quần áo, 
mũ nón ....) 

Đồ dùng gia 
đình (Các đồ 
dùng bằng 

nhựa, inox, tủ, 
bàn ghế ....) 

Thiết bị điện, 
điện tử 

Thuốc và các 
dụng cụ y tế 

Tốt hơn 

Giống nhau 

Kém hơn 

Không rõ / không biết 
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Hình 43. Giới tính và nhận xét hàng Việt so với hàng ngoại (n=518)  

(ĐVT: %) 

12. Nhận xét về các mặt hàng Việt so với hàng ngoại [2] 

Tỷ lệ này ở nam là 55.1% và ở nữ là 53.8%. Đối với các mặt hàng khác, các đánh giá của nam và nữ khá tương đồng nhau. 

Riêng với các sản phẩm nội thuộc nhóm Hàng may mặc, 38.8% nam giới đánh giá hàng nội tốt hơn, trong khi 33.7% nữ giới 

đánh giá hàng nội và ngoại giống nhau. 

Hơn 1 nửa nam và nữ nhận xét Lương thực, thực phẩm là mặt hàng tốt hơn nhiều so với 

hàng ngoại. 

Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết nhận xét của bạn về chất lượng các mặt hàng sau đây so với hàng ngoại? [Matrix SA] 
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Hình 44. Độ tuổi và nhận xét hàng Việt so với hàng ngoại (n=518)  

(ĐVT: %) 

12. Nhận xét về các mặt hàng Việt so với hàng ngoại [3] 

Riêng đối với Hàng may mặc, có đến 46.5% nhóm tuổi từ 30 trở lên đánh giá các sản phẩm trong nước tốt hơn hàng ngoại, 

trong khi tỷ lệ này chỉ chiếm 33.1% ở nhóm dưới 25 tuổi và 30.4% ở nhóm 25 – 29 tuổi. Tương tự, đánh giá tốt ở mặt hàng Đồ 

dùng gia đình ở nhóm từ 30 tuổi trở lên đạt 38.0%, so với 30.3% ở nhóm dưới 25 và 25.2% ở nhóm từ 25 – 29 tuổi. 

Các đánh giá về mặt hàng Lương thực,Thực phẩm; Thiết bị điện tử; Thuốc và các dụng cụ y 

tế khá giống nhau giữa 3 nhóm tuổi khảo sát.  

Q. Vui lòng cho biết thông tin về ngày sinh của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết nhận xét của bạn về chất lượng các mặt hàng sau đây so với hàng ngoại? [Matrix SA] 
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Bình thường 51.950.253.5

Không hài lòng 1.71.61.8

Rất không hài lòng 0.00.00.0

Hình 45. Cảm nghĩ sau khi dùng hàng Việt (n=518)  

(ĐVT: %) 

13. Cảm nghĩ sau khi dùng hàng Việt [1] 

Tỷ lệ hài lòng tương ứng ở nam là 48.2% và nữ là 44.7%. Kết quả khảo sát còn cho thấy hơn một nửa người tiêu dùng lựa 

chọn mức độ Bình thường trong thang đo hài lòng của họ sau khi sử dụng hàng Việt. 

46.3% người tiêu dùng được hỏi cho biết họ cảm thấy hài lòng sau khi dùng hàng Việt.  

Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết cảm nghĩ của bạn sau khi dùng hàng Việt? [SA] 
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Hình 46. Độ tuổi và cảm nghĩ sau khi dùng hàng Việt 
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Tuy nhiên, khi xét đến mức độ cao nhất trong thang đo hài lòng, thì tỷ lệ Rất hài lòng ở nhóm có thu nhập thấp lại đạt 7.3%, 

so với khoảng hơn 4.0% ở hai nhóm còn lại. Và tỷ lệ này ở nhóm tuổi từ 30 trở lên chiếm 10.1%, trong khi ở hai nhóm tuổi còn 

lại chỉ xấp xỉ mức 3.5%.  

Tỷ lệ hài lòng nói chung với hàng Việt chiếm hơn 50% ở nhóm tuổi trên 30 và nhóm có thu 

nhập cao. 

13. Cảm nghĩ sau khi dùng hàng Việt [2] 
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Thu nhập cao 
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Hình 47. Thu nhập gia đình và cảm nghĩ 
sau khi dùng hàng Việt (n=518)  

Q. Vui lòng cho biết thông tin về ngày sinh của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết thu nhập bình quân hàng tháng (trước thuế) của GIA ĐÌNH bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết cảm nghĩ của bạn sau khi dùng hàng Việt? [SA] 
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Văn phòng 
phẩm  

Hàng may 
mặc  

Lương thực, 
thực phẩm 

Đồ dùng gia 
đình  

Thuốc và các 
dụng cụ y tế 

Phương tiện 
vận chuyển 

Thiết bị điện, 
điện tử 

Khác

Tổng (n=518) 68.5 56.4 47.3 43.4 12.7 11.0 9.3 0.0

Nam (n=245) 66.5 58.8 49.0 48.2 12.7 13.1 13.5 0.0

Nữ (n=273) 70.3 54.2 45.8 39.2 12.8 9.2 5.5 0.0

Hình 48. Mặt hàng Việt vẫn chọn mua cho dù biết chất lượng kém (n=518)  

(ĐVT: %) 

Văn phòng phẩm, Hàng may mặc và Lương thực, thực phẩm là ba mặt hàng trong nước người tiêu dùng chấp nhận mua 

và sử dụng mặc dù biết chất lượng không tốt, lần lượt chiếm tỷ lệ 68.5%, 56.4% và 47.3%. Ngược lại, phần đông người được 

khảo sát cho biết họ sẽ không cân nhắc đối với các sản phẩm như Thuốc và dụng cụ y tế (12.7%), Phương tiện vận 

chuyển (11.0%) và Thiết bị điện, điện tử (9.3%).  

Đối với các mặt hàng Việt, người tiêu dùng được hỏi có các cân nhắc lựa chọn khác nhau 

khi biết rõ về chất lượng.  

14. Mặt hàng Việt chấp nhận mua cho dù chất lượng kém [1] 

Q. Vui lòng cho biết nếu chất lượng hàng Việt kém, nhưng bạn vẫn chọn mua, thì đó là mặt hàng nào sau đây? [MA] 
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Dưới 25 tuổi (n=254) 71.7 54.7 47.2 33.9 11.4 7.5 6.3 0.0

25 - 29 tuổi (n=135) 67.4 57.0 51.1 50.4 14.1 9.6 13.3 0.0

Từ 30 tuổi trở lên (n=129) 63.6 58.9 43.4 55.0 14.0 12.4 17.8 0.0
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Hình 49. Nhóm tuổi và mặt hàng Việt vẫn chọn mua cho dù biết chất lượng kém (n=518)  

(ĐVT: %) 

Nhìn chung, việc cân nhắc giữa chất lượng và ra quyết định mua các mặt hàng Việt Nam giữa các nhóm tuổi không quá khác 

biệt. Riêng với các sản phẩm Đồ dùng gia đình, tỷ lệ chấp nhận mua ở nhóm 25 – 29 tuổi và 30 tuổi trở lên lần lượt là 50.4% 

và 55.0%, trong khi với nhóm tuổi dưới 25 chỉ chiếm 33.9%. 

Văn phòng phẩm là mặt hàng người tiêu dùng ở các nhóm tuổi sẵn sàng mua mà không cân 

nhắc quá nhiều về chất lượng. 

Q. Vui lòng cho biết thông tin về ngày sinh của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết nếu chất lượng hàng Việt kém, nhưng bạn vẫn chọn mua, thì đó là mặt hàng nào sau đây? [MA] 

14. Mặt hàng Việt chấp nhận mua cho dù chất lượng kém [2] 
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Phương 
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chuyển  

Khác

Thu nhập thấp (n=150) 68.0 57.3 52.0 38.7 16.0 12.7 12.0 0.0

Thu nhập trung bình (n=193) 67.4 58.0 47.7 44.6 15.0 10.4 13.0 0.0

Thu nhập cao (n=175) 70.3 53.7 42.9 46.3 7.4 5.1 8.0 0.0

0.0
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80.0

Hình 50. Thu nhập gia đình và mặt hàng Việt vẫn chọn mua cho dù biết chất lượng kém (n=518)  

(ĐVT: %) 

Vì người tiêu dùng khá chú trọng đến chất lượng của Thuốc và các dụng cụ y tế nên tỷ lệ chấp nhận mua khá thấp. Trong 

đó, 7.4% nhóm thu nhập cao chấp nhận mua mặt hàng này, so với 15.0% của nhóm thu nhập trung bình và 16.0% của nhóm 

thu nhập thấp. Tỷ lệ cân nhắc mua hàng thấp hơn ở các nhóm thu nhập cao cũng tương tự với nhóm hàng Thiết bị điện tử. 

Thu nhập gia đình có ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận hàng kém chất lượng theo kết quả 

khảo sát. 

14. Mặt hàng Việt chấp nhận mua cho dù chất lượng kém [3] 

Q. Vui lòng cho biết thu nhập bình quân hàng tháng (trước thuế) của GIA ĐÌNH bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết nếu chất lượng hàng Việt kém, nhưng bạn vẫn chọn mua, thì đó là mặt hàng nào sau đây? [MA] 
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(ĐVT: %) 

Lý do các đáp viên chọn mua 4 loại mặt hàng kém chất lượng có sự khác nhau. 

15. Lý do chọn mua hàng kém chất lượng [1] 

Q. Vui lòng cho biết lý do bạn vẫn chọn mua mặt hàng dù chất lượng kém ở trên? [MA] 

Trong đó, vì Muốn ủng hộ hàng Việt & Giá cả thấp là các lý do hàng đầu khiến họ chấp nhận các sản phẩm Đồ dùng gia 

đình và Hàng may mặc. Đối với Lương thực, thực phẩm; 43.9% lựa chọn vì do Đã quen dùng mặt hàng Việt này, và 

61.3% những người được hỏi cũng cho biết họ chọn mua các loại Văn phòng phẩm vì Không quan tâm lắm đến vấn đề 

chất lượng.  

Đã quen dùng 
mặt hàng Việt 

đó 
Giá cả thấp 

Muốn ủng hộ 
hàng Việt 

Theo ý kiến 
người thân, bạn 
bè là không nên 
mua hàng ngoại 

Không quan tâm 
lắm đến chất 

lượng 
Khác

Lương thực, thực phẩm 43.9 35.2 34.2 28.8 8.1 22.4

Hàng may mặc (giầy dép, quần áo, mũ nón ....) 35.8 45.9 47.2 38.0 31.1 30.3

Đồ dùng gia đình (Các đồ dùng bằng nhựa, inox, 
tủ, bàn ghế ....) 

23.1 32.0 37.3 24.5 17.6 22.4

Văn phòng phẩm (Sách, vở…) 45.3 47.6 56.5 23.4 61.3 25.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

Hình 51. Lý do vẫn chọn mua các mặt hàng Việt cho dù biết chất lượng kém (n=518)  
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Có 
97.7% 

Không 
2.3% 

Hình 52. Ý muốn tiếp tục sử 
dụng hàng Việt (n=518)  

1.0 

17.6 

36.4 
40.9 

76.1 

KhácNghe báo đài vận 
động nhiều nên 

mua dù chất 
lượng chưa được 

tốt lắm 

Sản phẩm Việt 
Nam có thương 
hiệu tốt và uy tín 
trên thị trường 

Chấp lượng chưa 
đáp ứng được 
yêu cầu nhưng 
mua để ủng hộ 

hàng Việt 

Chất lượng hàng 
Việt phù hợp với 

giá cả 

Hình 53. Lý do muốn tiếp tục sử dụng hàng Việt 
(n=506)  

(ĐVT: %) 
Q. Vui lòng cho biết sau khi sử dụng hàng Việt, thì bạn có tiếp tục muốn sử dụng không? [SA] 

Q. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng thì nguyên nhân là gì? [MA] 

Hầu hết những người được hỏi cho biết sẽ tiếp tục sử dụng hàng Việt (98%). 

16. Dự định tiếp tục sau khi dùng hàng Việt [1] 

Chất lượng phù hợp với giá cả là lý do hàng đầu khiến người tiêu dùng tiếp tục lựa chọn hàng Việt để sử dụng (76.1%). 

Chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu nhưng mua để ủng hộ hàng Việt (40.9%) và Sản phẩm Việt Nam có thương 

hiệu tốt, uy tín trên thị trường (36.4%) là các lý do tiếp theo. 

    n=506 
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(ĐVT: %) 
Q. Vui lòng cho biết sau khi sử dụng hàng Việt, thì bạn có tiếp tục muốn sử dụng không? [SA] 

Q. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng thì nguyên nhân là gì? [MA] 

Đối với các nhóm tuổi và thu nhập, không có quá nhiều khác biệt về lý do quyết định sử 

dụng hàng Việt. 

16. Dự định tiếp tục sau khi dùng hàng Việt [2] 

Nhìn chung, Chất lượng phù hợp với giá cả là lý do được người tiêu dùng ở các nhóm tuổi và thu nhập lựa chọn nhiều nhất 

để lý giải cho quyết định tiếp tục sử dụng hàng Việt, tương đương tỷ lệ 7 trên 10 người được hỏi.  

79.5 
76.1 

69.5 
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Dưới 25 tuổi 
(n=244) 

25 - 29 tuổi 
(n=134) 

Từ 30 tuổi trở lên 
(n=128) 

Hình 54. Độ tuổi và Lý do muốn tiếp tục sử dụng 
hàng Việt (n=506)    

Chất lượng hàng Việt phù hợp 
với giá cả 

Sản phẩm Việt Nam có 
thương hiệu tốt và uy tín trên 
thị trường 

Chấp lượng chưa đáp ứng 
được yêu cầu nhưng mua để 
ủng hộ hàng Việt 

Nghe báo đài vận động nhiều 
nên mua dù chất lượng chưa 
được tốt lắm 

Khác

72.2 

78.7 
76.4 

43.8 

35.1 

44.8 
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39.1 
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Thu nhập thấp  
(n=144) 

Thu nhập trung 
bình (n=188) 

Thu nhập cao 
(n=174) 

Hình 55. Thu nhập gia đình và lý do 
muốn tiếp tục sử dụng hàng Việt 

(n=506)   
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Trang web Dunghangviet.vn 

17. Nhận biết trang web Dunghangviet.vn  

18. Tìm kiếm thông tin trên trang web Dunghangviet.vn 

19. Những điểm trang web Dunghangviet.vn cần cải tiến 

 

PHẦN 4 
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30.5 

69.5 

Hình 56. Nhận biết website 
http://dunghangviet.vn (n=518)   

Là độc giả quen thuộc Chưa từng biết 

66.9 71.8 

33.1 28.2 

Nam (n=245) Nữ (n=273) 

Hình 57. Giới tính và Nhận biết website 
http://dunghangviet.vn (n=518) 

Chưa từng biết Là độc giả quen thuộc 

(ĐVT: %) 

Trung bình 3 trên 10 người được hỏi cho biết họ là độc giả quen thuộc của trang web 

Dunghangviet.vn. 

17. Nhận biết trang web Dunghangviet.vn [1] 

Tỷ lệ này ở nam là 33.1% và ở nữ là 28.2%. Đồng thời, xấp xỉ 70% Chưa từng biết về website này và không có ai Biết đến 

website nhưng chưa từng ghé qua.   

Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? [SA] 

Q. Bạn có biết đến website http://dunghangviet.vn không ? [SA] 
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76.0 

63.7 

62.8 

24.0 

36.3 

37.2 

Dưới 25 tuổi (n=254) 

25 - 29 tuổi (n=135) 

Từ 30 tuổi trở lên (n=129) 

Hình 58. Độ tuổi và Nhận biết website http://dunghangviet.vn (n=518)     

Chưa từng biết Là độc giả quen thuộc 

Ở nhóm tuổi từ 30 trở lên, 37.2% là độc giả quen thuộc của website Dunghangviet.vn. 

17. Nhận biết trang web Dunghangviet.vn [2] 

Tỷ lệ này ở hai nhóm tuổi còn lại thấp hơn, lần lượt với 36.3% (nhóm tuổi từ 25 – 29) và 24.0% (nhóm tuổi dưới 25). Tương 

ứng, tỷ lệ người Chưa từng biết đến website trong nhóm dưới 25 tuổi chiếm đến 76.0%.   

Q. Vui lòng cho biết thông tin về ngày sinh của bạn? [SA] 

Q. Bạn có biết đến website http://dunghangviet.vn không ? [SA] 
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99.4 

0.6 

Hình 59. Tìm kiếm thông tin 
hữu ích trên website 

http://dunghangviet.vn (n=158)    

Có

Không

1.2 

98.8 100.0 

Nam (n=81) Nữ (n=77) 

Hình 60. Giới tính và tìm kiếm 
thông tin hữu ích trên website 
http://dunghangviet.vn (n=158)    

(ĐVT: %) 

Trong 158 người là độc giả quen thuộc, có đến 99.4% tìm được những thông tin hữu ích về 

hàng Việt trên website. 

18. Tìm kiếm thông tin trên trang web Dunghangviet.vn [1] 

Chỉ có 0.6% nhận xét rằng họ không tìm thấy thông tin hữu ích về hàng Việt và tập trung hầu hết ở nhóm nam giới, dưới 25 

tuổi. 

Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? [SA] 

Q. Vui lòng cho biết thông tin về ngày sinh của bạn? [SA] 

Q. Bạn có tìm được những thông tin hữu ích về hàng Việt không thông qua website http://dunghangviet.vn không? [SA] 

1.6 

98.4 100.0 100.0 

Dưới 25 
tuổi (n=61) 

25 - 29 tuổi 
(n=49) 

Từ 30 tuổi 
trở lên 
(n=48) 

Hình 61. Độ tuổi và tìm kiếm 
thông tin hữu ích trên website 
http://dunghangviet.vn (n=158)    
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Khác
Thông tin địa điểm mua 

hàng 
Mở thêm kênh bán hàng, 

phân phối hàng Việt 
Nhiều chương trình 

khuyến mãi hơn 
Thông tin nhiều sản 

phẩm chất lượng 

Tổng (n=158) 1.954.456.361.465.8

Nam (n=81) 2.561.758.069.169.1

Nữ (n=77) 1.346.854.553.262.3

Hình 62. Những điểm website cần cải thiện để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu hàng Việt của 
người tiêu dùng (n=158)  

(ĐVT: %) 

Thông tin nhiều sản phẩm chất lượng là điểm nhận được nhiều sự lựa chọn nhất từ các độc 

giả thường xuyên của website Dunghangviet.vn, chiếm 65.8%.  

19. Những điểm trang web Dunghangviet.vn cần cải tiến 

Bên cạnh đó, Nhiều chương trình khuyến mãi hơn (61.4%), Mở thêm kênh bán hàng phân phối hàng Việt (56.3%) và 

Thông tin về địa điểm mua hàng (54.4%) là những lựa chọn website có thể cân nhắc để cải tiến việc đáp ứng nhu cầu tìm 

hiểu hàng Việt Nam. 

Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? [SA] 

Q. Theo bạn, dunghangviet.vn nên cải tiến như thế nào để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu hàng Việt nam của người tiêu dùng? [MA] 
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Không có sự khác biệt rõ ràng trong nhận định về những điểm cần cải tiến của website 

Dunghangviet.vn giữa các nhóm tuổi. 

19. Những điểm trang web Dunghangviet.vn cần cải tiến 

Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của nhóm tuổi 30 là tăng thêm Nhiều các chương trình khuyến mãi (60.4%), trong khi của hai 

nhóm tuổi còn lại là Thông tin nhiều về các sản phẩm chất lượng, lần lượt với tỷ lệ 71.4% (nhóm tuổi từ 25 – 29) và 72.1% 

(nhóm tuổi dưới 25). 
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57.1 
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52.5 

61.2 

56.2 

3.3 
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Dưới 25 tuổi 

25 - 29 tuổi 

Từ 30 tuổi trở lên 

Hình 63. Thu nhập gia đình và những điểm website cần cải thiện để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu 
hàng Việt của người tiêu dùng (n=158)  

Thông tin nhiều sản phẩm chất 
lượng 

Nhiều chương trình khuyến mãi 
hơn 

Thông tin địa điểm mua hàng 

Mở thêm kênh bán hàng, phân 
phối hàng Việt 

Khác

Q. Vui lòng cho biết thông tin về ngày sinh của bạn? [SA] 

Q. Theo bạn, dunghangviet.vn nên cải tiến như thế nào để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu hàng Việt nam của người tiêu dùng? [MA] (ĐVT: %) 
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Công ty TNHH W&S được đầu tư 100% vốn của Nhật. Chúng tôi chuyên về „Nghiên cứu thị trường trực tuyến‟, „Thiết kế 

website‟, và „Tiếp thị website‟. Nghiên cứu thị trường trực tuyến được thực hiện dựa trên trang Vinaresearch – trực thuộc 

quyền quản lý của chúng tôi với hơn 110.000 thành viên khắp cả nước Việt Nam. 

Công ty TNHH W&S 

Tầng 10, 40 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 84 – 8 – 38 223 215     Fax: 84 – 8 – 38 223 216 

Email: info@vinaresearch.jp 

Website: http://vinaresearch.jp 

Bản quyền báo cáo này thuộc quyền sở hữu Công ty TNHH W&S. Tất cả kết quả (phân tích, kết luận, dữ liệu, bảng 

biểu và biểu đồ) trong báo cáo khảo sát này có thể sử dụng công khai, ghi rõ nguồn trích dẫn từ Công ty TNHH W&S 

(website: http://vinaresearch.jp). 

Mọi yêu cầu nghiên cứu xin gửi về info@vinaresearch.jp. 
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