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Tóm tắt: 

 Sự liên kết giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng giúp người nông dân yên tâm sản xuất, tạo 
ra vòng tròn khép kín giữa người sản xuất và thị trường. Tuy nhiên, ở Việt Nam nói chung, 
huyện Kon Plông nói riêng, hoạt động cung cấp vật tư nông nghiệp, chế biến và tiêu thụ, tiếp thị 
sản phẩm nông sản vẫn còn rời rạc, cầm chừng nên thiếu sức cạnh tranh, thiếu thông tin và định 
hướng thị trường. Vì vậy, bài viết nhằm phân tích chuỗi cung ứng rau xứ lạnh tại Kon Plông, tỉnh 
Kon Tum, phát hiện được điểm mạnh và điểm yếu, cơ hội và thách thức của rau xứ lạnh Kon 
Plông. Đây cũng chính là cơ sở để các nhà hoạch định, các tác nhân trong chuỗi xây dựng giải 
pháp cấp bách và chiến lược hoàn thiện chuỗi cung ứng rau xứ lạnh tại huyện Kon Plông, tăng 
cường năng lực cạnh tranh. 
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Abstract: 

The linkage between the members of the supply chain helps farmers keep their mind at peace 
because the products can go strait from producers to markets. However, in Vietnamese well as in 
Kong Plong district, provision of agricultural materials, processing and consumption, marketing 
of products are still fragmented and disjointed so they lack competitiveness, information and 
market orientation. Therefore, the article aims to analyze the cold climate vegetable supply chain 
in Kon Plong, Kon Tum to explore its strengths and weaknesses, opportunities and challenges. 
The research is also the basis for decision markers in the supply chain to have urgent and 
oriented measures to improve cold climate vegetable supply chain in Kon Plong District, 
enhancing competitiveness. 
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