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Câu chuyện đầy cảm hứng của 9x vùng cao livestream giúp bà con tiêu thụ 

nông sản 

 

         #Thưa quý vị và các bạn! Trong lúc nhiều mặt hàng nông sản của bà con 

vùng cao tiêu thụ khó khăn do dịch Covid-19, một nữ 9x dân tộc Mông – người 

đang cùng lúc điều hành 3 hợp tác xã ở Lào Cai đã vượt qua những giới hạn về 

địa lý, đưa sản phẩm bản địa đi khắp mọi miền thông qua việc livestream bán 

hàng trên mạng xã hội.  

Mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện đầy cảm hứng qua lời chia sẻ 

của nhân vật này với Phóng viên An Kiên: 

 

        Phóng viên: Chào bạn, mọi người chắc là đang rất tò mò về mình, một phụ 

nữ ở tận trên vùng cao nhưng lại xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội để bán 

nông sản giúp bà con trong đợt dịch vừa rồi, bạn hãy giới thiệu một chút về bản 

thân nhé! 

        Ma Thị Chú: Em là Ma Thị Chú, đang sinh sống tại thị trấn Mường Khương, 

huyện Mường Khương, năm nay em 31 tuổi, hiện tại em đã có gia đình, có 3 con. 

       

        Phóng viên: Bây giờ thì thành một facebooker, một streamer có nghề rồi… 

        Ma Thị Chú: (cười) Thực ra thì em vẫn đang nỗ lực để nhiều người biết đến 

mình hơn. 

       

       Phóng viên: Ngày xưa cuộc sống của mình ở Mường Khương có khác bây 

giờ không? 

        Ma Thị Chú: Khác nhiều chứ anh, nếu như nói từ lúc chưa lấy chồng thì 

cuộc sống của em gắn liền với nương rẫy. 

      

        Phóng viên: Làm sao tự nhiên em bén duyên với việc lên facebook livestream 

như vậy? 

        Ma Thị Chú: Bởi vì em buôn bán từ nhỏ rồi nên là đi giao lưu với các thương 

lái rất nhiều. Nhưng từ khi dịch xuất hiện thì không đi lại nhiều, buôn bán khó 

khăn, nên em gần như đầu tư cả 1 năm để em ngồi em học, em nghiên cứu những 

người livestrem bán hàng trên mạng giỏi. Rồi tự nghĩ mình cũng có năng khiếu 

nói, và hiểu sâu về lĩnh vực mình làm thì tại sao mình lại không làm như họ. 
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        Phóng viên: Chắc lúc đầu sẽ phải rất khó khăn chứ? 

        Ma Thị Chú: Khó chứ, ban ngày em đi làm, gần như hết thời gian, chỉ còn 

buổi tối học từ 9h đến 12h, 1h đêm, sáng thì từ 5h – 7h, tranh thủ học kỹ năng nói, 

kể cả phát triển bản thân, kỹ năng marketing, công cụ các thứ để mình được như 

bây giờ. 

       

         Phóng viên: Chưa đầy 1 năm nhưng kênh facebook của mình đã có hơn 

130.000 người theo dõi rồi. Nhưng thú thực thật lần đầu livestream thì có nhiều 

người xem không? 

        Ma Thị Chú: Lần đầu livestream là em hướng dẫn kỹ thuật trồng hồng giòn, 

chồng em quay cho, khi ấy chỉ có 3 người xem thôi (cười). 

      

         Phóng viên: Đến bây giờ thì sao, khi mình livestream lượng fan vào xem 

đông hơn trước kia không? 

        Ma Thị Chú: Đông hơn, bây giờ em livestream nhiều nhất có hơn 3.000 

người xem, còn bình thường thì khoảng hơn 1.000 người. 

        

        Phóng viên: Bán hàng qua mạng xã hội hiệu quả có nhiều không? 

        Ma Thị Chú: Hiệu quả nhiều chứ. Như bán truyền thống hoặc triển lãm thì 

chỉ ai đến mới biết. Còn khi em livestream bán hàng, người ta thấy hay sẽ chia sẻ 

hết cho người này người kia, độ phủ thị trường rất lớn và nhanh. Nói thật em ở 

Lào Cai nhưng bán cho người Lào Cai khá ít, đa số bán đi các tỉnh miền Trung, 

miền Nam, đi toàn quốc luôn. 

        

        Phóng viên: Trên một địa bàn giao thông khó như thế này thì những kênh 

truyền thống như trước kia sẽ rất khó khăn phải không, mặc dù bản thân mình 

cũng là một người rất tích cực? 

        Ma Thị Chú: Em nhận ra một điều khi em đi triển lãm quýt ở Hà Nội, năm 

đó em còn cõng cả con đi, vì nó mới có 4 tháng thôi, rồi mới nhận thấy rằng đi 

như vậy rất cực. Và ngay cả những người mua sản phẩm của mình, có khi mình 

ăn thấy rất ngon nhưng người ta chưa quen thì thấy chỉ là gì đó rất bình thường 

thôi. Đó là một nỗi đau, so với bây giờ mình bán online thì thấy nhẹ nhàng hơn 
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rất nhiều. Như dưới kia mấy ngày bán được vài tấn thì giờ 1 ngày đã bán được 

chừng ấy. 

       

        Phóng viên: Mỗi lần livestream thời lượng khoảng bao lâu? 

        Ma Thị Chú: Đa số tầm 1,5 – 2 tiếng. Em quay trực tiếp live cách mình làm, 

như đi hái quýt thì em live cho mọi người thấy em hái, rồi ròng quýt về xưởng, hạ 

quýt, bốc xuống cũng live luôn cho mọi người xem, khi nấu rượu em cũng quay 

trực tiếp cho mọi người thấy sản phẩm mình bán, từ đó họ rất tin tưởng. 

      

        Phóng viên: Được biết là Chú đang điều hành cùng lúc 3 hợp tác xã này, 

thế sản phẩm rượu của mình có cùng cơ sở với hợp tác xã bán giống hay nông 

sản kia không? 

        Ma Thị Chú: À không, hợp tác xã rượu là hợp tác xã cộng đồng. Khi mà 

chúng em kinh doanh các loại hoa quả, những sản phẩm loại A, B xuất đi các siêu 

thị, còn loại C vứt đi rất là phí thì bắt đầu kết nối để mua các sản phẩm dư thừa 

về chưng cất thành rượu hoa quả để bán với giá trị cao hơn, giúp bà con tiêu thụ 

được tối đa sản phẩm. 

       

        Phóng viên: Chú có thể chia sẻ một chút về lượng bán một số sản phẩm mình 

tâm đắc không? 

        Ma Thị Chú: Ví dụ như rượu thì năm ngoái gần như em không bán, vì rượu 

em nấu xong phải ủ 1 năm. Năm nay mới bán, chỉ 2 tháng tết đã bán được hơn 

10.000l rượu, chủ yếu qua livestream, gửi đi toàn quốc, gồm 3 loại rượu quýt, 

mận, chuối. Quýt tươi hồi tháng 9, 10 năm trước em cũng bán được vài chục tấn. 

         

         Phóng viên: Không phải ai livestream trên mạng đều bán được hàng phải 

không? 

        Ma Thị Chú: Không phải ai cũng làm được nhưng cũng không phải mọi 

người đều không thể làm được, chỉ là mình chưa thật sự tập trung thôi. Mọi thứ 

đều cần sự đầu tư, mình nỗ lực thì sẽ có kết quả. 

       

         Phóng viên: Những bộ váy mũ, vòng bạc mà Chú đeo mọi người chắc chắn 

đều rất ấn tượng này, thế khi livestream mình có phải trang điểm thêm nữa không? 
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        Ma Thị Chú: (cười) Bình thường em không hay trang điểm nhưng thú thật 

là có đầu tư về trang phục, mình mặc đẹp thì mọi người cũng thích xem hơn. 

Trang phục dân tộc Mông chúng em khá đắt, em có khoảng 2 – 3 chục bộ, 3 triệu 

1 bộ, rẻ nhất cũng 1,5 – 2 triệu. 

        

        Phóng viên: Ngoài ra mình để ý còn một chi tiết nữa, đó là chiếc điện thoại 

Chú đang dùng trông rất là thượng thượng, đó là thương hiệu gì vậy? 

        Ma Thị Chú: Iphone 12 (cười), em mua được gần 1 năm nay, đầu tư để quay 

sản phẩm được nét hơn và chuyên nghiệp hơn. Em nghĩ thực sự nó xứng đáng. 

       

         Phóng viên: Định hướng tương lai của mình là gì? 

        Ma Thị Chú: Em muốn sau này trở thành một nhà đào tạo truyền cảm hứng 

cho các bạn khác có hoàn cảnh giống mình. Em cũng muốn có 1 sản phẩm riêng 

gắn với thương hiệu của chính mình, gắn với bản sắc quê hương mình. Em tự thấy 

mình bây giờ vẫn chưa đủ khả năng, vẫn đang cố gắng trau dồi học hỏi từng ngày. 

       

        Phóng viên: Hy vọng là cái mong muốn của Chú sẽ sớm thành hiện thực, 

hôm nay thì sẽ có rất nhiều thính giả cùng lĩnh vực đang lắng nghe cuộc trò 

chuyện này, Chú có muốn gửi lời chúc gì tới mọi người không? 

        Ma Thị Chú: Nhân đây em muốn gửi lời chúc đến tất cả những người nông 

dân, làm nông nghiệp, chủ doanh nghiệp đang kinh doanh về lĩnh vực nông nghiệp 

sẽ có những thành quả tốt hơn, đột phá hơn, thuận lợi hơn trong những năm tới. 

 

        Phóng viên: Rất ý nghĩa, mình cũng chúc bạn thật nhiều sức khỏe và thành 

công./. 
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