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TÓM TẮT 

 Luận án “Ứng dụng mô hình Cấu trúc - Sự vận hành - Kết quả thị trường 

trong nghiên cứu cấu trúc thị trường tôm nuôi vùng đồng bằng sông Cửu Long” 

với mục tiêu chung là phân tích cấu trúc thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL, từ đó làm 

cơ sở đề xuất các hàm ý chính sách nhằm hoàn thiện cấu trúc thị trường tôm nuôi vùng 

ĐBSCL. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 3 nhóm tác nhân chính tham gia trong 

thị trường bao gồm 300 hộ nuôi tôm, 30 trung gian mua bán tôm và 4 doanh nghiệp 

chế biến thủy sản (SFC). Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả và các 

phương pháp phân tích khác để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu. Những kết quả 

quan trọng của luận án được tổng hợp như sau: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và những 

phương pháp phân tích đã được sử dụng có liên quan đến việc ứng dụng mô hình SCP. 

Đối với cấu trúc thị trường: thị trường mang tính cạnh tranh tự do đối với các hộ nuôi 

tôm, đối với các tác nhân trung gian và các SFC thị trường có xu hướng cạnh tranh độc 

quyền. Hộ nuôi sản xuất ra tôm sạch đạt tiêu chuẩn kháng sinh cho phép là một sự 

khác biệt so với sản phẩm tôm nuôi thông thường, việc sản xuất ra sản phẩm giá trị gia 

tăng (GTGT) cũng là một sự khác biệt so với sản phẩm truyền thống (SPTT). Nhìn 

chung thiếu vốn đầu tư, thiếu kiến thức chuyên môn là những rào cản chính đối với 

những người mới tham gia thị trường. Đối với sự vận hành của thị trường: giá mua bán 

tôm nguyên liệu giữa hộ nuôi và các tác nhân trung gian chủ yếu là do sự thỏa thuận 

giữa các bên; đối với các SFC, do thị trường có xu hướng độc quyền dẫn đến giá mua 

tôm nguyên liệu có xu hướng độc quyền. Đối với kết quả thị trường, phân tích tổng 

hợp GTGT của các tác nhân cho thấy khi doanh nghiệp tiến hành sản xuất sản phẩm 

GTGT sẽ tạo ra GTGT cho ngành hàng nhiều hơn so với nhóm sản phẩm TT; tuy 

nhiên, sự phân phối GTGT và thu nhập giữa các tác nhân tham gia là chưa đồng đều. 

Bên cạnh những kết quả đạt được thì cấu trúc thị trường tôm vùng ĐBSCL cũng tồn 

tại những vấn đề cần hoàn thiện thêm. Cần có những giải pháp để hướng tới việc giá 

cả được hình thành theo nhu cầu thị trường, hạn chế tình trạng dẫn đầu về giá của một 

số tác nhân lớn. Cần phải có những chính sách để người nuôi sản xuất tôm đạt tiêu 

chuẩn kháng sinh cho phép của các thị trường hơn nữa và các SFC cần tăng cường chế 

biến những sản phẩm GTGT. Cần phát triển và hoàn thiện mô hình liên kết nhằm ổn 

định và đáp ứng nguồn tôm nguyên liệu cho chế biến cũng như tạo điều kiện cho nông 

dân bán tôm tăng thêm lợi nhuận, và quan trọng là để người nuôi yên tâm sản xuất. 
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ABSTRACT 

 The dissertation entitled “The Application of the Structure - Conduct - 

Performance paradigm in studying the farmed shrimp market in the Mekong Delta” 

has the main aim to analyze the structure of the farmed shrimp market in the Mekong 

Delta. The results could thereby work as a basis for proposing management 

implications to improve the market structure of the farmed shrimp in the region. The 

research data were collected from three main groups of participants in the market 

including 300 shrimp farmers, 30 shrimp trading intermediaries and 4 seafood 

processing companies (SFCs). The study used descriptive statistical methods and other 

analysis methods to accomplish the research objectives. The important results of the 

dissertation are summarized as follows. The theoretical background and analysis 

methods are systematized through the literature review related to the application of 

SCP paradigm. As to the market structure: the market is freely competitive for shrimp 

farmers while the market tends to be exclusively competitive for intermediaries and 

SFCs. That shrimp farmers produce clean shrimp meeting the permissible antibiotic 

standards is a difference from conventional farmed shrimp products, and the 

production of value-added products makes a difference from traditional products.  In 

general, lack of investment capital, and lack of professional knowledge are the main 

barriers for new entrants to the market. As to the market conduct: the purchase prices 

of raw shrimp are set by the farmers and intermediaries mainly due to the agreement 

between the parties, and for SFCs, because the market tends to be monopolistic, the 

prices of raw shrimp tend to be monopolistic. As to market performance: the integrated 

analysis of the added-value of the agents shows when an enterprise produces added- 

value products, it will add more value for the industry than the traditional product 

group; however, the distribution of added-value and income among the participating 

agents is uneven. In addition to the results achieved, the shrimp market structure in the 

Mekong Delta still contains some problems that need further improvement. There 

should be solutions to foster forming prices according to the market demand, and to 

limit the control of prices by some major agents. There is a need for policies to direct 

shrimp farmers to meet the antibiotic standards of other markets more and more, and 

SFCs need to increase the processing of added-value products. It is necessary to 

develop and perfect the linkage paradigm in order to stabilize and meet the source of 

raw shrimp for processing as well as create conditions for farmers to sell shrimp to 

increase profits, and importantly, to give farmers peace of mind in production. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 Chương này trình bày sự cần thiết của đề tài, câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu, 

đối tượng nghiên cứu và đối tượng khảo sát, phạm vi nghiên cứu và cuối cùng là trình 

bày kết cấu của luận án. 

 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

 Năm 2020, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 8,4 tỷ USD. Trong đó, sản 

phẩm tôm đã xuất khẩu tôm sang 106 thị trường và đóng góp lớn nhất trong xuất khẩu 

thủy sản, chiếm tỷ trọng 44%, với giá trị xuất khẩu đạt 3,73 tỷ USD (trong đó tôm thẻ 

chiếm tới 73% giá trị xuất khẩu các loại tôm, đạt 2,72 tỷ USD) (VASEP, 2020). Đồng 

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được xem là vùng trọng điểm sản xuất thủy sản của 

Việt Nam. Trong đó, tôm là sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Trong giai đoạn từ năm 2016 

đến 2020, tỷ trọng xuất khẩu tôm trung bình chiếm khoảng 40% tổng giá trị xuất khẩu 

thủy sản chung của cả nước. Xuất khẩu tôm đã mang về nguồn ngoại tệ đáng kể cho 

ngành hàng nông nghiệp của Việt Nam nói chung và của ngành thủy sản nói riêng 

trong nhiều năm qua. Phấn đấu, đến năm 2025 đạt kim ngạch xuất khẩu tôm là 8,4 tỷ 

USD và đạt 12 tỷ USD vào năm 2030 (Bộ NN&PTNT, 2018). 

 Mặc dù ngành hàng tôm ở ĐBSCL đã mang lại giá trị xuất khẩu rất đáng kể cho 

ngành thủy sản trong nhiều năm qua nhưng trong hoạt động của ngành hàng này hiện 

nay còn tồn tại những khoảng trống cần được nghiên cứu thêm như: cấu trúc thị trường 

tôm vùng ĐBSCL thuộc loại thị trường nào và có tác động như thế nào đến sự vận 

hành và lợi nhuận của các tác nhân tham gia. Những yếu tố nào là khác biệt của sản 

phẩm và yếu tố này ảnh hưởng đến sự vận hành và kết quả của thị trường ra sao. Hoặc, 

để có được vùng tôm nguyên liệu ổn định, đảm bảo CLSP và truy xuất nguồn gốc, tạo 

điều kiện cho nông dân bán tôm nguyên liệu trực tiếp cho SFC nhằm tăng thêm lợi 

nhuận cho hộ nuôi tôm. Bên cạnh đó, việc tạo ra sản phẩm GTGT sẽ mang lại GTGT 

cho ngành hàng như thế nào cần phải được nghiên cứu. Từ những lý do trên, nghiên 

cứu này được thực hiện để góp phần bổ sung kiến thức vào những khoảng trống chưa 

được nghiên cứu. Chính vì vậy, việc phân tích cấu trúc thị trường tôm nuôi vùng 

ĐBSCL, để có cơ sở làm căn cứ đề xuất các hàm ý chính sách nhằm hoàn thiện cấu 

trúc thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL góp phần giải quyết các khoảng trống trong thị 

trường tôm là cần thiết.  
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 Nghiên cứu này ứng dụng mô hình Cấu trúc - Sự vận hành - Kết quả thị trường 

(mô hình SCP) trong lý thuyết ngành về kinh tế công nghiệp để nghiên cứu thị trường 

tôm vùng ĐBSCL. Mô hình SCP đã được nhiều nhà nghiên cứu (Hanekom và ctv, 

2010; Bosena, 2011; Bassey và ctv, 2015; Relawati và ctv, 2018) quan tâm áp dụng 

cho việc nghiên cứu thị trường các sản phẩm nông nghiệp tại các quốc gia đang phát 

triển. Từ việc ứng dụng lý thuyết của các nghiên cứu nước ngoài, các nghiên cứu trong 

nước đã mở ra nhiều hướng nghiên cứu có giá trị trong việc áp dụng mô hình SCP. 

Điển hình là nghiên cứu về ngành lúa gạo Việt Nam (Lưu Thanh Đức Hải, 2003); 

nghiên cứu cấu trúc thị trường cá tra ở ĐBSCL (Nguyễn Văn Thuận, 2015); nghiên 

cứu thị trường mía đường (Huỳnh Văn Tùng, 2017) và nghiên cứu cấu trúc thị trường 

và hiệu quả thị trường cá tra ở Tiền Giang (Phan Phùng Phú, 2021). Tuy nhiên, chưa 

phát hiện nghiên cứu có liên quan áp dụng mô hình SCP trong nghiên cứu thị trường 

tôm nuôi ở Việt Nam nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng. 

 Về mặt lý thuyết, việc phân tích cấu trúc thị trường sản phẩm tôm là cần thiết do 

kết quả của nghiên cứu sẽ giải quyết được các khoảng trống còn tồn tại trong thị 

trường tôm vùng ĐBSCL, sẽ chỉ ra những yếu tố nào trong cấu trúc thị trường cần 

được quan tâm để cải thiện hiệu quả tài chính của ngành hàng nói chung hay của các 

tác nhân tham gia nói riêng. Bên cạnh đó, phân tích cấu trúc thị trường tôm nuôi ở 

vùng ĐBSCL có ý nghĩa thực tiễn, kết quả của nghiên cứu này sẽ góp phần giúp cho 

các tác nhân tham gia trong ngành hàng vận dụng để cải thiện hiệu quả tài chính, giúp 

cho ngành thủy sản của Việt Nam vận dụng đưa ra những chính sách phù hợp để nâng 

cao GTGT cho ngành hàng tôm. Chính vì vậy, việc thực hiện nghiên cứu “Ứng dụng 

mô hình Cấu trúc - Sự vận hành - Kết quả thị trường để nghiên cứu thị trường tôm 

vùng ĐBSCL” là thực sự cần thiết do vừa giải quyết được các khoảng trống còn tồn tại 

trong thị trường chưa được nghiên cứu. Bên cạnh đó, nghiên cứu góp phần nâng cao 

thu nhập của hộ nông dân nuôi tôm, tăng giá trị gia tăng của ngành hàng, đồng thời kết 

quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở khoa học để đề xuất các hàm ý chính sách nhằm 

hoàn thiện cấu trúc thị trường tôm vì đây là một ngành quan trọng mang về nguồn 

ngoại tệ đáng kể cho ngành thủy sản Việt Nam, góp phần ổn định kinh tế của đất nước 

và đảm bảo đời sống, an sinh xã hội, cũng như tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao 

động vùng ĐBSCL. 
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 1.2 MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 

 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 

 Nghiên cứu này nhằm thực hiện mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể như sau: 

 1.2.1.1 Mục tiêu chung 

 Luận án có mục tiêu chung là phân tích cấu trúc thị trường tôm nuôi vùng 

ĐBSCL, từ đó làm cơ sở đề xuất các hàm ý chính sách nhằm hoàn thiện cấu trúc thị 

trường tôm nuôi vùng ĐBSCL. 

1.2.1.2 Mục tiêu cụ thể 

 Để đạt được mục tiêu chung như đã nêu trên thì luận án có ba mục tiêu cụ thể 

cần giải quyết như sau: 

 (1) Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ tôm nuôi vùng ĐBSCL để thấy được 

những kết quả đạt được và hạn chế; 

 (2) Phân tích cấu trúc thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL để thấy được những kết 

quả đạt được và hạn chế của cấu trúc thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL; 

 (3) Đề xuất các hàm ý chính sách nhằm hoàn thiện cấu trúc thị trường tôm nuôi 

vùng ĐBSCL. 

 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 

 Luận án được tiến hành nghiên cứu nhằm trả lời những câu hỏi chính sau đây: 

 (1) Tình hình sản xuất và tiêu thụ tôm nuôi vùng ĐBSCL như thế nào? 

 (2) Thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL hiện nay thuộc loại thị trường nào? 

 (3) Khác biệt sản phẩm có tác động như thế nào đến lợi nhuận của các tác nhân 

tham gia thị trường? 

 (4) Những yếu tố rào cản gia nhập thị trường nào ảnh hưởng đến sự tham gia thị 

trường của các tác nhân? 

 (5) Chức năng, hoạt động và mối liên kết của các tác nhân tham gia trên thị 

trường như thế nào? 

 (6) Lợi nhuận gộp của các tác nhân tham gia trên thị trường như thế nào? 

 (7) Hiệu quả tài chính giữa các tác nhân trong cấu trúc thị trường như thế nào? 

 (8) Các hàm ý chính sách nào nhằm hoàn thiện cấu trúc thị trường tôm vùng 

ĐBSCL? 
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1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là cấu trúc thị trường, sự vận hành của thị 

trường và kết quả thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL. 

 1.3.2 Đối tượng khảo sát 

 Đối tượng khảo sát của nghiên cứu chủ yếu là các tác nhân tham gia trong hoạt 

động sản xuất tiêu thụ gồm: nhóm tác nhân sản xuất (hộ nuôi tôm), nhóm tác nhân 

trung gian thực hiện chức năng trao đổi thương mại (thương lái, đại lý) và nhóm tác 

nhân thực hiện chức năng chuyển đổi (doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm), vì đây là 

các tác nhân chính tạo ra giá trị gia tăng cho chuỗi giá trị ngành tôm nuôi vùng 

ĐBSCL và có mối liên kết, tác động lẫn nhau. Bên cạnh đó đối tượng khảo khát còn có 

các chuyên gia như: giảng viên, lãnh đạo SFCs, …. 

 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

 1.4.1 Phạm vi về nội dung 

 Luận án này tập trung luận giải những nội dung chính như sau: 

 - Hệ thống hóa cở sở lý thuyết SCP và luận giải các nội dung liên quan đến cấu 

trúc thị trường, sự vận hành của thị trường và kết quả thị trường. Từ đó xác lập cơ sở 

lý thuyết cho luận án; 

 - Nghiên cứu tập trung vào thị trường xuất khẩu, vì theo Nguyễn Phú Son và các 

cộng sự (2020) thì 88% lượng tôm thẻ trong chuỗi giá trị tôm vùng ĐBSCL được tiêu 

thụ ở thị trường xuất khẩu. Và tập trung vào bốn thị trường chính bao gồm EU (14%), 

Nhật Bản (16%), Mỹ (23%) và Trung Quốc (14%) (VASEP, 2020); 

 - Nghiên cứu xem sản phẩm tôm, tôm nuôi và tôm nuôi nước lợ là các khái 

niệm giống nhau và phạm vi của đề tài này là nghiên cứu tôm thẻ chân trắng (tôm thẻ) 

nuôi thâm canh (nuôi công nghiệp). Vì theo VASEP (2020), đây là sản phẩm chiếm vị 

trí chủ đạo trong các sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt Nam năm 2020, chiếm 73%; 

 - Các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong nghiên cứu này là 4 doanh nghiệp 

chế biến và xuất khẩu tôm ở ĐBSCL; 

 - Luận án tập trung vào khâu chế biến và tiêu thụ tại SFCs, nghiên cứu không 

phân tích các nội dung liên quan đến hiệu quả từ phụ phẩm (đầu vỏ tôm) để giảm giá 

thành sản xuất của việc mở rộng chuỗi giá trị các sản phẩm. 
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 1.4.2 Phạm vi về không gian 

 ĐBSCL có 1 thành phố trực thuộc trung ương là thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh. 

Ba tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng được chọn để thực hiện nghiên cứu vì các tỉnh 

này có diện tích nuôi tôm lớn ở ĐBSCL trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020. Năm 

2019, diện tích nuôi tôm thẻ tại ba Tỉnh này là 57 nghìn ha, chiếm 65% diện tích nuôi 

tôm thẻ vùng ĐBSCL (Bộ NN&PTNT, 2020). 

 1.4.3 Phạm vi về thời gian 

 - Dữ liệu thứ cấp liên quan đến tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu tôm vùng 

ĐBSCL được thu thập trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020. 

 - Dữ liệu sơ cấp từ các hộ nuôi tôm, các trung gian và SFCs vùng ĐBSCL được 

thu thập trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2020. 

 1.5 KẾT CẤU LUẬN ÁN 

 Luận án nghiên cứu này được chia làm 5 chương như sau: 

 Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu. Chương này trình bày những vấn đề 

chung của nghiên cứu như: sự cần thiết của nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi 

nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và đối tượng khảo sát, phạm vi nghiên cứu và cuối 

cùng là trình bày kết cấu của luận án. 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và Tổng quan tài liệu. Chương này trình bày cơ sở lý 

thuyết và tổng quan tài liệu nhằm tìm ra những khoảng trống trong nghiên cứu, làm cơ 

sở vững chắc cho việc đề xuất mô hình nghiên cứu cho luận án. 

Chương 3: Thiết kế nghiên cứu. Chương này trình bày thiết kế nghiên cứu và 

phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án. 

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Chương này trình bày khái quát tình 

hình sản xuất và tiêu thụ tôm nuôi vùng ĐBSCL; trình bày kết quả nghiên cứu và thảo 

luận làm cơ sở đề xuất các hàm ý chính sách. 

Chương 5: Kết luận và hàm ý chính sách. Chương này trình bày kết luận chung 

và những hàm ý chính sách để hoàn thiện cấu trúc thị trường tôm vùng ĐBSCL. 
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 Chương này nhằm hai mục tiêu chính. Một là trình bày cơ sở lý thuyết gồm: 

Khái niệm về thị trường, Phân loại thị trường, Khái niệm cấu trúc thị trường, Khái 

niệm về chuỗi cung ứng, Khái niệm về chuỗi giá trị, Lý thuyết các bên liên quan và 

Mô hình SCP. Hai là tổng quan có hệ thống những nghiên cứu có liên quan đến chủ đề 

nghiên cứu bao gồm các nội dung: Kênh phân phối và thị trường tiêu thụ sản phẩm 

tôm, Chức năng thị trường của các tác nhân tham gia ngành hàng tôm, Liên kết ngang 

và liên kết dọc trong ngành hàng tôm, Phân phối lợi nhuận giữa các tác nhân, Những 

giải pháp nâng cấp, hoàn thiện ngành hàng tôm, Các công trình nghiên cứu SCP có 

liên quan và Các hướng tiếp cận nghiên cứu chuỗi sản phẩm tôm ở Việt Nam. Nhằm 

tìm ra những khoảng trống trong nghiên cứu, làm cơ sở cho việc đề xuất mô hình 

nghiên cứu cấu trúc thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL. 

 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

 2.1.1 Khái niệm về thị trường 

 Trong suốt những thập kỷ qua, đã có nhiều cách hiểu khác nhau về thị trường và 

đã được định nghĩa bởi những chuyên gia kinh tế. Thật sự, kể từ năm 1957, Cochrane 

cho rằng thị trường là một phạm vi hoặc không gian nào đó, bao gồm (a) các lực lượng 

của cung và cầu đang hoạt động, (b) để xác định hoặc sửa đổi, giá (c) khi quyền sở 

hữu một số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ được chuyển giao và (d) các thỏa thuận vật 

chất và thể chế nhất định có thể là bằng chứng (Cochrane, 1957). Đến năm 1970, 

Bressler và King đưa ra định nghĩa thị trường là một khu vực hoặc bối cảnh trong đó 

người sản xuất và người tiêu dùng giao tiếp với nhau, nơi các điều kiện cung và cầu 

hoạt động và quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao (Bressler và King, 1970).  

 Tuy nhiên, theo Phí Mạnh Hồng (2013) cho rằng: thị trường thường được hiểu 

là nơi diễn ra sự mua, bán các hàng hóa và dịch vụ, hình dung đơn giản nhất về thị 

trường giống cái chợ, nơi mà người ta tập họp lại để tiến hành các giao dịch về hàng 

hóa. Tuy nhiên, đây là quan điểm nhỏ hẹp về thị trường, vì chỉ nhấn mạnh đến tính 

chất địa lý của thị trường và chỉ thích hợp với những nơi mà các quan hệ thị trường 

chưa phát triển. Trong các nền kinh tế thị trường phát triển, các giao dịch mua bán 

hàng hóa, dịch vụ có thể diễn ra mà không cần gắn với một địa điểm cụ thể. Người ta 

có thể tiến hành các thỏa thuận về mua bán hàng hóa với nhau qua điện thoại, fax hay 
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thư điện tử. Các hàng hóa có thể được vận chuyển từ nơi này đến nơi khác mà không 

cần lấy một cái địa điểm nào đó làm trung gian. Các thỏa thuận về hàng hóa, sự vận 

động của tiền tệ có thể độc lập với các dòng vận động của hàng hóa trên thị trường. 

Như thế, nói đến thị trường, cần chú ý đến nội dung kinh tế mà nó biểu thị chứ không 

phải hình dung nó như một nơi mà những nội dung này xảy ra Phí Mạnh Hồng (2013).  

 Theo Võ Thị Thanh Lộc và Nguyễn Phú Son (2016). Khái niệm thị trường được 

định nghĩa theo quan điểm cổ điển và hiện đại. Định nghĩa cổ điển về thị trường: Là 

nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa và dịch vụ trực tiếp hoặc gián 

tiếp. Có nghĩa là đồng nhất thị trường với chợ và những địa điểm mua bán hàng hóa cụ 

thể (ở các ấp, xã, thị trấn và thành phố). Định nghĩa hiện đại về thị trường: Là quá 

trình người mua và người bán tác động qua lại lẫn nhau để giải quyết giá cả và số 

lượng hàng hóa mua bán. Có nghĩa là thị trường được hình thành qua một quá trình 

hơn là tại một thời điểm cụ thể. Thị trường là một nhóm người có nhu cầu về sản 

phẩm/dịch vụ với số lượng lớn và có khả năng thanh toán. 

 2.1.2 Phân loại thị trường 

 Theo Phí Mạnh Hồng (2013), thì có hai dạng cấu trúc thị trường lớn: thị trường 

cạnh tranh hoàn hảo và thị trường cạnh tranh không hoàn hảo. 

 a. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 

 Là thị trường mà ở đó mỗi người bán hay mỗi doanh nghiệp riêng biệt không có 

khả năng kiểm soát, chi phối giá cả hàng hóa. Tại thị trường này, doanh nghiệp chỉ là 

người chấp nhận giá. Mức giá trên thị trường được hình thành như là kết quả tương tác 

chung của tất cả những người bán và người mua. Mỗi doanh nghiệp cụ thể, bằng hành 

vi riêng biệt của mình, không có khả năng tác động đến mức giá này, doanh nghiệp 

trên thực tế không có quyền lực thị trường (Phí Mạnh Hồng, 2013). 

 b. Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo 

 Là dạng thị trường mà ở đó mỗi người bán hay doanh nghiệp riêng biệt ít nhiều 

có khả năng kiểm soát hay chi phối giá cả hàng hóa. Một doanh nghiệp cạnh tranh 

không hoàn hảo không phải là một kẻ chấp nhận giá. Bằng nhiều cách khác nhau, 

doanh nghiệp có thể thay đổi được mức giá hàng hóa, nói cách khác, đó là một doanh 

nghiệp có quyền lực thị trường” (Phí Mạnh Hồng, 2013). 

 Có nhiều dạng thị trường cạnh tranh không hoàn hảo: thị trường độc quyền, thị 

trường độc quyền nhóm, hay thị trường cạnh tranh có tính chất độc quyền. 



8 

 

 

 - Thị trường độc quyền (độc quyền thuần túy): xét từ phía người bán, chỉ có 

một doanh nghiệp duy nhất cung ứng hàng hóa. Không có đối thủ cạnh tranh, doanh 

nghiệp này thường có quyền lực thị trường lớn. Nó thường có thể định giá hàng hóa 

cao hơn nhiều so với mức giá có tính chất cạnh tranh tương tự (Phí Mạnh Hồng, 2013). 

 - Thị trường độc quyền nhóm: là thị trường mà trên đó chỉ có một nhóm nhỏ 

những người sản xuất được gọi là thị trường độc quyền nhóm hay độc quyền tập đoàn. 

Trên thị trường loại này, các doanh nghiệp thường có quyền lực thị trường hay khả 

năng kiểm soát, chi phối giá, vừa có thể cạnh tranh với nhau để giành thị trường, vừa 

có khả năng thỏa thuận để cùng khống chế thị trường (Phí Mạnh Hồng, 2013). 

 - Thị trường cạnh tranh có tính độc quyền: số lượng doanh nghiệp cùng kinh 

doanh một loại hàng hóa tương đối lớn. Những doanh nghiệp trên thị trường này có 

nhiều điểm giống các doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo, song lại có khả năng chi phối 

giá cả hàng hóa một cách hạn chế (Phí Mạnh Hồng, 2013). 

 2.1.3 Khái niệm cấu trúc thị trường 

Theo Nguyễn Văn Ngọc (2006), “Cấu trúc thị trường là khái niệm để chỉ cách 

thức tổ chức của thị trường. Cấu trúc thị trường cũng được khái niệm là những đặc 

điểm của tổ chức thị trường dường như ảnh hưởng chiến lược đến bản chất của cạnh 

tranh và giá cả trong thị trường (Olukosi và ctv, 2007). Một khái niệm khác, cấu trúc 

thị trường là một hệ thống phân loại cho các đặc điểm chính của thị trường, bao gồm 

số lượng công ty, sự giống nhau của các sản phẩm họ bán và dễ dàng ra vào thị trường 

(Tucker, 2010). Theo Onu (2015), cấu trúc thị trường theo định nghĩa là cách tổ chức 

thị trường, đặc biệt nhấn mạnh vào các đặc điểm xác định mối quan hệ giữa những 

người bán khác nhau trong một thị trường (Phí Mạnh Hồng, 2013). 

Từ những khái niệm trên, tác giả khái niệm cấu trúc thị trường sản phẩm tôm 

nuôi như sau: Cấu trúc thị trường sản phẩm tôm nuôi đề cập đến những đặc điểm tổ 

chức của thị trường có khả năng ảnh hưởng đến sự vận hành và kết quả hoạt động của 

thị trường như mức độ tập trung thị trường, sự khác biệt của sản phẩm và những rào 

cản gia nhập thị trường (Lê Bảo Toàn, Bùi Văn Trịnh và Hoàng Thị Hồng Lộc, 2022). 

Mặc khác, theo Lê Văn Thu (2015), sự hình thành và phát triển của chuỗi cung 

sản phẩm tôm nuôi về cơ bản cũng giống như sự hình thành và phát triển của các chuỗi 

cung sản phẩm của nhiều ngành nông nghiệp khác. Chính vì vậy, theo quan điểm của 
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nghiên cứu này cấu trúc thị trường sản phẩm tôm nuôi cũng giống như cấu trúc thị 

trường sản phẩm của nhiều ngành nông nghiệp khác. 

 2.1.4 Khái niệm về chuỗi cung ứng 

 Theo Mentzer (2001) chuỗi cung ứng được định nghĩa là: một bộ ba hoặc nhiều 

thực thể (tổ chức hoặc cá nhân) trực tiếp tham gia vào dòng chảy thượng nguồn và hạ 

nguồn các sản phẩm, dịch vụ, tài chính và/ hoặc thông tin từ nguồn cho khách hàng. 

Mentzer và ctv (2001) xác định ba mức độ phức tạp của chuỗi cung ứng: chuỗi cung 

ứng trực tiếp, chuỗi cung ứng mở rộng và chuỗi cung ứng cuối cùng. Chuỗi cung ứng 

trực tiếp bao gồm một công ty, một nhà cung cấp và một khách hàng tham gia vào các 

dòng sản phẩm, dịch vụ, tài chính và/ hoặc thông tin trong thượng nguồn và/ hoặc hạ 

nguồn. Chuỗi cung ứng mở rộng bao gồm các nhà cung cấp và khách hàng của tổ chức 

đầu mối, tất cả đều tham gia vào các luồng sản phẩm, dịch vụ, tài chính và/ hoặc thông 

tin từ điểm xuất phát đến điểm tiêu thụ. Chuỗi cung ứng cuối cùng, nó bao gồm tất cả 

những người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến dòng sản phẩm, dịch vụ, 

tài chính và thông tin từ nhà cung cấp ban đầu đến khách hàng cuối cùng. 

 Theo Hunka và ctv (2011) thì không có một định nghĩa duy nhất về chuỗi cung 

ứng, chuỗi cung ứng là toàn bộ mạng lưới các cơ sở có liên quan đến các chức năng 

mua sắm nguyên liệu, chuyển đổi nguyên vật liệu sang sản phẩm trung gian và thành 

phẩm và phân phối thành phẩm hoặc dịch vụ. Như vậy, theo các định nghĩa đã trích 

dẫn, về cơ bản một chuỗi cung ứng bao gồm một quá trình liên kết giữa các tác nhân 

trong đó có 3 hoạt động cơ bản nhất, gồm cung cấp, sản xuất và phân phối. 

 2.1.5 Khái niệm về chuỗi giá trị 

 Theo Võ Thị Thanh Lộc và Nguyễn Phú Son (2016). Theo nghĩa hẹp, chuỗi giá 

trị bao gồm một chuỗi các hoạt động được thực hiện trong phạm vi một công ty để sản 

xuất ra một sản phẩm nhất định. Theo nghĩa rộng, chuỗi giá trị là một tập hợp những 

hoạt động do nhiều người khác nhau tham gia thực hiện (nhà cung cấp đầu vào, người 

thu gom, nhà máy chế biến, công ty, người bán sĩ, người bán lẻ…) để sản xuất ra một 

sản phẩm sau đó bán cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu (phương pháp tiếp 

cận toàn cầu). 
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 2.1.6 Lý thuyết các bên liên quan 

 Lý thuyết các bên liên quan là lý thuyết được trích dẫn và thảo luận nhiều nhất 

trong nghiên cứu về chuỗi cung ứng (Carter và Easton, 2011). Lý thuyết các bên liên 

quan giả định rằng mục đích kinh doanh là tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan 

(Freeman và ctv, 2010). Các bên liên quan được định nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc 

nhóm nào có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi một tổ chức. Lý thuyết này cho 

rằng phải có sự phù hợp giữa “giá trị của công ty và các nhà quản lý, sự mong đợi của 

các bên liên quan và các vấn đề xã hội sẽ xác định khả năng bán sản phẩm của công 

ty”. Các bên liên quan dọc theo chuỗi cung ứng bao gồm khách hàng, các nhà cung 

cấp hậu cần bên thứ ba, các nhà sản xuất, những người liên quan cả trong và ngoài tổ 

chức (Searcy, 2012). Theo lý thuyết các bên liên quan, quản lý nguồn nguyên liệu, tạo 

ra các sản phẩm khác biệt, chính sách giá và sự liên kết giữa các tác nhân tham gia thị 

trường khi thực hiện mục tiêu chung là nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho thị trường, cải 

tiến hiệu quả tài chính của các tác nhân tham gia hay các bên liên quan. 

 Từ những khái niệm về chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị đã nêu, cho thấy về cơ 

bản một chuỗi cung ứng bao gồm một quá trình liên kết của tất cả các hoạt động, bắt 

đầu từ khâu sản xuất nguyên vật liệu thành sản phẩm hoàn thiện và kết thúc khi sản 

phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Còn chuỗi giá trị là một tập hợp tất cả các 

hoạt động tập trung vào việc tạo ra hoặc tăng thêm giá trị cho sản phẩm. Và, lý thuyết 

các bên liên quan cho rằng các bên liên quan dọc theo chuỗi cung ứng bao gồm các 

nhà cung cấp, nhà sản xuất, và những người có liên quan khác. Mặt khác, đối tượng 

khảo sát của nghiên cứu là ba nhóm tác nhân chính tham gia trong thị trường gồm: hộ 

nuôi tôm, các trung gian và doanh nghiệp chế biến. Vì vậy nghiên cứu này vận dụng 

những khái niệm về chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và lý thuyết các bên liên quan trong 

nghiên cứu là hoàn toàn phù hợp. 

 2.1.7 Mô hình Cấu trúc - Vận hành - Kết quả thị trường 

 Mô hình Cấu trúc - Vận hành - Kết quả thị trường (Structure - Conduct - 

Performance, SCP) khởi nguồn từ lý thuyết tổ chức công nghiệp được sử dụng để 

nghiên cứu về ngành hàng. Theo Lipczynski và ctv (2005) trong quyển sách 

“Industrial Organization” Mason (1939, 1949) và Bain (1951, 1956) được ghi nhận là 

những tác giả có những đóng góp ban đầu với sự phát triển của mô hình SCP. Theo 

Mason (1939), nếu thị trường được coi là bao gồm tất cả các yếu tố bên ngoài thường 
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ảnh hưởng đến các chính sách cạnh tranh của doanh nghiệp thì chắc chắn quy mô của 

doanh nghiệp ảnh hưởng đến cấu trúc của thị trường. 

 Bain (1951) hình thành các giả thuyết cụ thể về mối quan hệ của cấu trúc thị 

trường với kết quả của thị trường. Bain (1956) đã cải thiện khái niệm đó hơn nữa và đã 

đặt ra mô hình SCP được sử dụng như một khung phân tích để tạo mối quan hệ giữa 

cấu trúc thị trường, sự vận hành của thị trường và kết quả thị trường (Hình 2.1).  

 

Hình 2.1. Mô hình SCP của Lipczynski và ctv 

(Nguồn: Lipczynski và ctv, 2005) 

 Qua sơ đồ mô hình SCP được trình bày trong Hình 2.1, khung SCP đặt ra một 

mối quan hệ ổn định và một dòng nhân quả chạy từ cấu trúc thị trường thông qua sự 

vận hành đến kết quả thị trường (Church và Ware, 2000). Theo Lipczynski và ctv 

(2005) giả thuyết rằng không chỉ cấu trúc thị trường có thể ảnh hưởng đến thực hiện và 

kết quả quả thị trường mà ngược lại thực hiện và kết quả thị trường cũng có khả năng 

ảnh hưởng đến cấu trúc thị trường. Matyjas (2014) cho rằng mô hình SCP có tầm quan 

trọng trong các lĩnh vực được đặc trưng bởi các điều kiện cạnh tranh không hoàn hảo. 

Kể từ khi ra đời, nó đã được sử dụng để phân tích thị trường và ngành công nghiệp, 

không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà còn trong lĩnh vực quản lý kinh doanh và trong 

các lĩnh vực quản lý chiến lược (Lelissa, 2018).  
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 2.1.8 Các thành phần của mô hình SCP 

 Mô hình SCP bao gồm ba thành phần cốt lõi: cấu trúc thị trường, sự vận hành 

(hoặc thực hiện) của thị trường và kết quả thị trường. 

 2.1.8.1 Cấu trúc thị trường 

 Cấu trúc thị trường đề cập đến: số lượng người bán và người mua (sự tập trung 

của người bán hoặc sự tập trung của người mua), rào cản gia nhập ngành, khác biệt 

hóa sản phẩm. Theo Newfarmer và Marsh (1981), sự tập trung thị trường, rào cản gia 

nhập và sự khác biệt sản phẩm là các biến cấu trúc thị trường quan trọng nhất ảnh 

hưởng đến hoạt động và kết quả thị trường. Đặc điểm cấu trúc thị trường có xu hướng 

thay đổi tương đối chậm và thường có thể được coi là cố định trong ngắn hạn 

(Lipczynski và ctv, 2005). 

Bukar và ctv (2015) cho rằng cấu trúc thị trường hoàn toàn quyết định sự vận 

hành và kết quả thị trường. Sự vận hành thị trường rất khó xác định vì thiếu dữ liệu về 

những người tham gia thị trường, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Theo Dodo và 

Umar (2015) các đặc điểm cấu trúc thị trường bao gồm tính đồng nhất của sản phẩm, 

rào cản thương mại, nhiều người mua và người bán, nhận thức đầy đủ về thông tin về 

điều kiện thị trường giữa những người tham gia thị trường. Trong khi đó, Demissie và 

ctv (2015) nhận định rằng mức độ tập trung thị trường càng lớn thì khả năng xảy ra 

các hành vi phi cạnh tranh trên thị trường càng lớn. Habib (2017) cho rằng mức độ 

cạnh tranh cao cho phép vận hành có hiệu quả các lực lượng cung cầu trên thị trường 

trong trường hợp giá cả và số lượng mua và bán trên thị trường là điều kiện thuận lợi 

cho người mua và người bán. Nên cải thiện điều kiện gia nhập thị trường thuận lợi hơn 

để nhiều người tham gia sẽ dễ dàng tham gia thị trường hơn. Theo Ahmed và ctv 

(2017), cơ sở hạ tầng của thị trường kém, dịch vụ tín dụng hạn chế, chi phí giao dịch 

cao và giá thấp là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cấu trúc, sự vận hành và kết 

quả của thị trường. Akinyemi và ctv (2017), cho rằng thị trường đối mặt với những 

hạn chế lớn về vận chuyển, bao gồm sự chậm trễ trong vận chuyển, đường xấu, chi phí 

vận chuyển cao và phương tiện vận chuyển không đầy đủ.  

 Theo Phí Mạnh Hồng (2013), một cấu trúc thị trường được đặc trưng bởi số 

lượng người mua hay người bán tham gia trên thị trường và mối quan hệ tương tác lẫn 

nhau giữa họ. Cấu trúc thị trường có thể xem xét dưới góc độ người bán hoặc người 

mua. Dưới góc độ người bán, một thị trường có thể thuộc về một loại cấu trúc thị 
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trường này, song dưới góc độ người mua, nó lại có thể thuộc về một cấu trúc thị 

trường khác. Ví dụ, thị trường sản xuất nông sản nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 

có thể gần giống thị trường cạnh tranh hoàn hảo, nếu xét từ phía người bán. Tuy nhiên, 

nếu chỉ có một số rất ít doanh nghiệp có thể mua và chế biến các loại nông sản này thì 

từ phía người mua, thị trường lại có khả năng là thị trường độc quyền nhóm. 

 - Sự tập trung của người bán và người mua: theo Bain (1968), sự tập trung 

càng cao, thị trường sẽ càng tiến gần đến một cấu trúc độc quyền, một thị trường có sự 

tập trung cao thì có sự cạnh tranh thấp và ngược lại. Mức độ tập trung của ngành càng 

cao thì mức độ độc quyền và mất cạnh tranh càng cao, sự tập trung thấp của một ngành 

cho thấy sức mạnh thị trường ít hơn, được nắm giữ bởi các công ty hàng đầu cho phép 

họ liên tục tính giá cao hơn giá sẽ được thiết lập bởi thị trường cạnh tranh (Van Hoose, 

2009). Tiku và ctv (2012) cho rằng sự tập trung thị trường là yếu tố quan trọng nhất, vì 

nó mô tả tình huống trong đó một vài doanh nghiệp lớn có thị phần lớn nhất trong 

doanh nghiệp. Mohamed (2013) mô tả một thị trường tập trung nếu có ít số lượng 

doanh nghiệp sản xuất hoặc có sự phân phối không đồng đều của thị phần. Sự tập 

trung thị trường cao có xu hướng không hiệu quả trong việc phân bổ nguồn lực, đặc 

biệt là trong việc thiết lập giá và thông đồng có thể xảy ra giữa các tác nhân lớn hơn 

(Mohamed, 2015). Theo Yuzaria và Rias (2017), cấu trúc thị trường được xác định 

bằng tỷ lệ tập trung, đo lường sự phân phối thị phần trong thị trường. Còn theo Idris và 

ctv (2018), sự tập trung thị trường càng cao dẫn đến cấu trúc thị trường kém hiệu quả. 

Theo Napasintuwong (2020), mức độ tập trung thị trường là một thước đo đánh giá sự 

chênh lệch không đồng đều của thị phần của các công ty trong một ngành, là một trong 

những chỉ số phổ biến nhất được sử dụng trong các nghiên cứu thực nghiệm. 

 - Rào cản gia nhập ngành: quy mô và điều kiện thâm nhập của công ty là 

những yếu tố cơ bản của cấu trúc thị trường, những yếu tố này theo cách này hay cách 

khác ảnh hưởng đến hội nhập thị trường (Bain, 1968). Nếu điều kiện gia nhập bị hạn 

chế, công ty lớn nhất có thể kiểm soát toàn bộ thị trường và điều này dẫn đến kết quả 

yếu của các công ty khác. Những rào cản này có ảnh hưởng đến thực hiện cũng như 

kết quả của công ty vì các rào cản gia nhập ảnh hưởng đến các cơ chế thiết lập giá của 

các công ty được thành lập (Carlton và Perloff, 2000). Mặt khác, không có rào cản gia 

nhập, các công ty hiện có trong ngành không thể duy trì giá cao hơn chi phí cận biên 

và kiếm được lợi nhuận cao hơn bình thường, bất kỳ lợi nhuận nào liên quan đến giá 
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cả không cạnh tranh sau đó sẽ mời gia nhập sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả lợi nhuận bị 

cạnh tranh (Church và Ware, 2000). Hơn nữa, các rào cản gia nhập là cần thiết để thực 

hiện quyền lực thị trường (Tung và ctv, 2010). Bosena và ctv (2011), những người 

phát hiện ra thiếu vốn và tiếp cận tín dụng là những rào cản lớn đối với thị trường 

nông nghiệp. Fadipe và ctv (2015) cho rằng, thiếu các cơ sở tín dụng, vốn không đủ và 

cơ sở hạ tầng yếu kém là các yếu tố chính cản trở thị trường phát triển. Còn Yuzaria và 

Rias (2017) cho rằng rào cản chính để tham gia thị trường là giá trị đầu tư lớn. 

 - Khác biệt hóa sản phẩm: mức độ khác biệt sản phẩm là một yếu tố quan 

trọng khác vì nó có thể đề cập đến sự không hoàn hảo trong khả năng thay thế (đối với 

người mua) về sản lượng của người bán cạnh tranh trong một ngành (Lipczynski và 

ctv, 2005). Khác biệt sản phẩm là biến số quan trọng ảnh hưởng đến cấu trúc thị 

trường vì nó có thể củng cố vị thế và lợi nhuận của thị trường, hơn nữa, sự khác biệt 

sản phẩm có thể đóng vai trò là rào cản gia nhập, do lòng trung thành với thương hiệu 

mạnh, hoặc người tham gia mới có thể phải trả giá để thuyết phục người tiêu dùng mua 

sản phẩm của mình bằng cách cung cấp các điều khoản tốt hơn, như chất lượng, giá 

hoặc chi phí quảng cáo lớn hơn (Church và Ware, 2000). Theo Polymeros và ctv 

(2010) sự khác biệt sản phẩm như một nguồn lợi thế cạnh tranh làm tăng rào cản gia 

nhập cho các đối thủ tiềm năng. Và vì vậy, có thể dự đoán rằng mức độ của sự khác 

biệt sản phẩm sẽ có tác động tích cực đến hiệu quả thị trường. Reuben và Mshelia 

(2011) có quan điểm rằng sự khác biệt của sản phẩm có nghĩa là khi sản phẩm trông 

khác biệt trong mắt người tiêu dùng. Laibuni và Omiti (2014) cho rằng sự khác biệt về 

sản phẩm tồn tại khi các sản phẩm được bán trong cùng một thị trường không được 

người mua coi là sản phẩm thay thế hoàn hảo. Theo Ruttoh và ctv (2018) sự khác biệt 

sản phẩm nông nghiệp được phân loại dựa trên màu sắc, kích thước độ sạch và không 

bị nhiễm trùng. Mặc khác, Napasintuwong (2020), cho rằng sự khác biệt sản phẩm 

giống ngô là các giống ngô được tùy chỉnh phù hợp với các phân khúc thị trường. 

 - Chính sách chung của ngành: theo Lipczynski và ctv (2005) cho rằng các 

chính sách có thể hoạt động dựa trên cấu trúc, sự vận hành và kết quả thị trường. Theo 

mô hình SCP, nếu một ngành chỉ bao gồm một vài doanh nghiệp lớn, việc lạm dụng 

sức mạnh thị trường có thể dẫn đến mức sản lượng bị hạn chế và giá cả được nâng lên, 

vấn đề này có thể có tác động tiêu cực đến người tiêu dùng. Điều này cho thấy cần có 

một vai trò cho sự can thiệp của các chính sách chung của ngành để thúc đẩy cạnh 
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tranh và ngăn chặn sự lạm dụng quyền lực thị trường. Theo Ojo và ctv (2014), Chính 

phủ cần đảm bảo xây dựng và cải tạo hệ thống giao thông để giảm đáng kể chi phí vận 

chuyển và chi phí thu mua để tăng doanh thu của các tác nhân tham gia, quan điểm 

này cùng giống như Nzima và ctv (2014). Mohamed và ctv (2015) cho rằng Chính phủ 

nên duy trì mức độ cạnh tranh giữa các công ty và đồng thời bảo vệ những người tham 

gia thị trường nhỏ khỏi các hoạt động thị trường không công bằng được sử dụng bởi 

các công ty lớn hơn. Bên cạnh đó, Patrick và ctv (2016) cho rằng Chính phủ nên đầu 

tư vào các dự án phát triển nông thôn để giảm chi phí sản xuất và Chính phủ cũng nên 

điều tiết giá để bảo vệ người nông dân trên thị trường. Và Odufa và ctv (2017) đề xuất 

nên xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp để dễ dàng di chuyển hàng hóa đến các thị 

trường, do đó sẽ giảm thiểu chi phí phát sinh cho thị trường. Apituley và ctv (2018) có 

quan điểm cho rằng Chính phủ nên kiểm soát sự biến động của giá cả bằng cách quy 

định mức giá tối thiểu (giá sàn) và giá tối đa (giá trần) để tạo sự ổn định về giá cả. 

Tóm lại, theo Newfarmer và Marsh (1981), sự tập trung thị trường, rào cản gia 

nhập và sự khác biệt sản phẩm là các biến cấu trúc thị trường quan trọng nhất ảnh 

hưởng đến sự vận hành và kết quả thị trường. Bên cạnh đó, cần có một vai trò của các 

chính sách chung của ngành để thúc đẩy cạnh tranh và ngăn chặn sự lạm dụng quyền 

lực thị trường có thể dẫn đến mức sản lượng bị hạn chế và giá cả được nâng lên. 

2.1.8.2 Sự vận hành của thị trường 

Trong mô hình SCP, sự vận hành của thị trường được cho là chịu ảnh hưởng trực 

tiếp của cấu trúc thị trường (Bain, 1956). Theo Lipczynski và ctv (2005) sự vận hành 

của thị trường bao gồm: mục tiêu kinh doanh, chính sách giá, thiết kế sản phẩm, 

thương hiệu, quảng cáo, nghiên cứu và phát triển cũng như liên kết và sáp nhập. 

Haruna và ctv (2012) cùng với Tiku và ctv (2012) phát hiện ra rằng hầu hết thông tin 

thị trường được nhận thông qua các tác nhân trung gian trên thị trường. Việc thiếu 

thông tin thị trường có thể dẫn đến sự thông đồng của các thương nhân trong việc định 

giá và dẫn đến bất bình đẳng trong thị trường. Cũng có ý kiến cho rằng các tổ chức tín 

dụng nên cung cấp các phương tiện tín dụng để cải thiện hoạt động của thị trường 

(Oparinde, 2014). Bukar và ctv (2015) cho thấy việc chuyển thông tin thị trường là kịp 

thời và thỏa đáng. Theo Bime và ctv (2016) khi thị trường có tính chất độc quyền sẽ 

dẫn đến tình trạng một số thương nhân tự định giá. Ruttoh và ctv (2018) thì cho rằng 

tiếp cận thông tin thị trường đáng tin cậy là rất quan trọng để đưa ra quyết định tốt. 
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2.1.8.3 Kết quả thị trường 

Kết quả thị trường là sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý bởi vì nó 

cho phép các nhà nghiên cứu và nhà quản lý đánh giá các hoạt động cụ thể của các 

công ty và so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Tiku và ctv (2012) phân tích lợi nhuận 

thường được sử dụng để đo lường kết quả thị trường. Theo Giroh và ctv (2013) kết quả 

thị trường đánh giá quá trình vận hành thị trường được thực hiện tốt như thế nào và 

làm thế nào để thực hiện thành công mục tiêu đề ra. Bukar và ctv (2015) cũng cho rằng 

tỷ suất lợi nhuận gộp là chỉ số chính về kết quả thị trường. Bassey và ctv (2015) cũng 

cho thấy quan hệ nhân quả lớn chạy theo một chiều từ thị phần, hiệu quả chi phí và tỷ 

lệ vốn trên lao động đến lợi nhuận. Do đó, điều này cho thấy sự cần thiết phải theo 

đuổi các chính sách có thể giảm chi phí, tăng thị phần và nâng cao hiệu quả của thị 

trường. Theo Jusuf và ctv (2015), kết quả thị trường của công ty có phạm vi rộng và 

liên quan đến rất nhiều khía cạnh. Nhìn chung, kết quả thị trường của công ty được 

chia thành ba lĩnh vực chính: (i) kết quả tài chính (lợi nhuận, ROA, ROI, ROE, ...), (ii) 

kết quả thị trường (doanh thu, thị phần, ...) và (iii) lợi nhuận của cổ đông hoặc giá trị 

cổ phiếu, và các nhà nghiên cứu có thể sử dụng một số chỉ số, nhưng cũng có những 

nhà nghiên cứu sử dụng một chỉ số duy nhất để đo lường kết quả thị trường. Toma và 

ctv (2017) kết quả thị trường có thể được đánh giá bằng cách phân tích chi phí và tỷ 

suất lợi nhuận của các kênh khác nhau, một thước đo thường được sử dụng cho kết quả 

thị trường là tỷ lệ lợi nhuận. Còn Kosgei (2018) cho rằng có hai cách tiếp cận để đo 

lường kết quả quả hoạt động của thị trường là tỷ suất lợi nhuận và hiệu quả các kênh 

thị trường. 

2.1.9 Các phương pháp phân tích mức độ tập trung thị trường  

2.1.9.1 Hệ số Gini và đường cong Lorenz 

Hệ số Gini được phát triển bởi nhà thống kê người Ý, Corrado Gini vào năm 

1912, là một thước đo để đo mức độ tập trung của thị trường. Có nhiều công thức tính 

hệ số Gini đã được sử dụng khi phân tích mức độ tập trung của thị trường. Công thức 

tính hệ số Gini phổ biến như sau: 

 

Đây là công thức đã được sử dụng khá phổ biến trong nhiều nghiên cứu, và đã 

được Huỳnh Văn Tùng và Lưu Thanh Đức Hải (2016) sử dụng để nghiên cứu cho sản 

phẩm mía đường ở ĐBSCL. 
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Trong đó: Pi: là tỷ lệ phần trăm cộng dồn của thương nhân thứ i trong tổng số các 

thương nhân có trong mẫu khảo sát; Si: là tỷ lệ phần trăm cộng dồn của lượng sản 

phẩm tiêu thụ thứ i bán ra trên thị trường trong tổng số lượng sản phẩm bán ra trong 

mẫu khảo sát. 

Giá trị của hệ số Gini nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Gini = 0, hàm ý cho thấy một 

thị trường hoàn hảo với sự cạnh tranh hoàn hảo (khi đó đồ thị Lorenz sẽ là đường 

thẳng 45 độ với góc tọa độ). Gini = 1, hàm ý cho thấy có một sự bất bình đẳng biểu thị 

một thị trường cạnh tranh không hoàn hảo (khi đó đồ thị Lorenz sẽ là đường hợp với 

tam giác vuông 90). 

Đường cong Lorenz (được đặt theo tên Lorenz, 1905) cho thấy sự thay đổi về 

quy mô tích lũy của n công ty lớn nhất trong một ngành, khi n thay đổi từ 1 đến N 

(trong đó N là tổng số công ty). Đường cong Lorenz được biểu diễn theo Hình 2.2.  

 

Hình 2.2. Đường cong Lorenz 

(Nguồn: Lipczynski và ctv, 2005) 

Trong đó: Các doanh nghiệp đại diện được thể hiện trong hàng ngang, từ lớn nhất 

đến nhỏ nhất (từ trái sang phải) theo trục hoành. Trục tung thể hiện quy mô tích lũy 

(tổng quy mô của tất cả các công ty từ công ty 1 đến công ty n). Nếu tất cả các công ty 

có quy mô bằng nhau, đường cong Lorenz là đường 45 độ (Lipczynski và ctv, 2005). 

2.1.9.2 Tỷ lệ CR4 

Có nhiều chỉ số đo lường mức độ tập trung thị trường, trong đó, mức độ tập trung 

CR4 và chỉ số HHi là các chỉ số phổ biến nhất để đo lường mức độ tập trung thị trường 
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(Krivka, 2016). Tỷ lệ tập trung CR4: là tổng thị phần của 04 doanh nghiệp hàng đầu 

(có thị phần lớn nhất). CR4 được tính theo công thức sau: 

 

Trong đó: Si là thị phần của doanh nghiệp thứ i trên thị trường 

 Dựa vào các mức độ tập trung CR4, có thể phân loại thị trường thành các dạng 

như sau: cạnh tranh hoàn hảo, cạnh tranh độc quyền, độc quyền nhóm và độc quyền 

(Mohamed và ctv, 2015). 

 - Nếu CR4 = 0: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, với các đặc điểm như: có nhiều 

người mua và nhiều người bán, doanh nghiệp hoạt động độc lập, không tác động được 

tới giá thị trường; sản phẩm đồng nhất; tự do gia nhập và rời bỏ thị trường mà không 

gặp bất cứ rào cản nào; 

 - Nếu 0 < CR4 ≤ 60: Thị trường cạnh tranh độc quyền hay cạnh tranh không 

hoàn hảo, là thị trường có các đặc điểm chính như: thị trường có một người bán và 

nhiều người mua; không có sản phẩm thay thế; các doanh nghiệp khác không thể gia 

nhập thị trường; 

 - Nếu 60 < CR4 ≤ 90: Thị trường độc quyền nhóm, hay độc quyền tập đoàn là 

một cấu trúc thị trường bao gồm một số lượng nhỏ các công ty tương đối lớn, với 

những rào cản thâm nhập đáng kể đối với các công ty khác; 

 - Nếu 90 < CR4 ≤ 100: Thị trường độc quyền, là thị trường chỉ có duy nhất một 

người bán và sản xuất ra sản phẩm không có sản phẩm thay thế. 

2.1.9.3 Chỉ số HHi 

Chỉ số HHi là chỉ tiêu phản ánh mức độ tập trung người bán ở một thị trường có 

tính đến tổng số công ty trên một thị trường và quy mô tương đối của họ (Nguyễn Văn 

Ngọc, 2006). Chỉ số HHi thường được tính bằng công thức sau: 

 
Trong đó n là tổng số doanh nghiệp, si là thị phần của doanh nghiệp 

thứ i. 

 Theo thông lệ quốc tế, một thị trường được coi là cạnh tranh khi HHi ≤ 1.000 

tương ứng với thị trường không mang tính tập trung; và khi 1.000 < HHi ≤ 1.800 thì 

thị trường tập trung ở mức độ vừa phải; và khi HHi > 1.800 thì thị trường tập trung ở 

mức độ cao (Mohamed và ctv, 2015), (giá trị của HHi nằm trong khoảng từ 0 có ý 

nghĩa là cạnh tranh hoàn hảo cho đến 1 là độc quyền thuần túy; và khi tính HHi  

thường được nhân cho 10.000 để dễ phân tích, Setiawan và Emvalomatis, 2013). 
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 2.2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 2.2.1 Kênh phân phối và thị trường tiêu thụ sản phẩm tôm 

Nghiên cứu của Võ Thị Thanh Lộc (2009) cho thấy có 4 kênh phân phối chính 

trong thị trường tôm ở ĐBSCL. Các tác nhân chính tham gia trong ngành hàng tôm 

bao gồm người nuôi, thương lái, vựa thu mua và doanh nghiệp chế biến. Kênh thị 

trường chính vẫn là kênh xuất khẩu, trên 85% tổng lượng tôm sú và tôm thẻ chân trắng 

ở vùng ĐBSCL được tiêu thụ qua kênh xuất khẩu, trong đó chỉ có 7% lượng tôm được 

bán trực tiếp từ người nuôi cho các doanh nghiệp chế biến. Kết quả nghiên cứu của Lê 

Văn Gia Nhỏ và các cộng sự (2012) cũng cho thấy người nuôi tôm phải chia sẻ lợi 

nhuận cho các tác nhân trung gian khác nếu như họ không thể tiếp cận tiêu thụ trực 

tiếp cho các doanh nghiệp chế biến. Thị trường tiêu thụ xuất khẩu tôm chủ yếu của 

Việt Nam bao gồm Nhật Bản, EU, Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Trung Quốc, trong đó EU, 

Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc là bốn thị trường quan trọng, luôn chiếm tỷ lệ thị phần lớn, 

trên 70% tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2015 đến 

2020 (VASEP, 2020). 

 Tóm lại, ngành hàng tôm ở ĐBSCL có 2 kênh phân phối là nội địa và xuất khẩu, 

trong đó, kênh chính là kênh xuất khẩu. Các tác nhân tham gia trong ngành hàng tôm 

bao gồm người nuôi, thương lái, đại lý và các doanh nghiệp chế biến thủy sản. Có 4 thị 

trường chính nhập khẩu tôm là EU, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. 

 2.2.2 Chức năng thị trường của các tác nhân tham gia ngành hàng tôm 

 Theo nghiên cứu của Nguyễn Phú Son và các cộng sự (2020) cho rằng chuỗi giá 

trị tôm thẻ vùng ĐBSCL (Hình 2.3) có 5 chức năng bao gồm khâu đầu vào, sản xuất, 

thu gom, thương mại và tiêu dùng; và 8 tác nhân tham gia chuỗi (nhà cung cấp giống, 

thức ăn và thuốc thủy sản, nông dân, thương lái, đại lý, cơ sở chế biến, doanh nghiệp 

chế biến xuất khẩu và người tiêu dùng). 

 Theo sơ đồ chuỗi giá trị tôm vùng ĐBSCL (Hình 2.2), tôm được hộ nuôi tôm 

bán cho đại lý là 98% và một số ít có thể bán trực tiếp cho doanh nghiệp chế biến 

khoảng 2%. Đại lý thu gom 98% sản lượng tôm của ĐBSCL, sau đó sẽ bán lại cơ sở 

chế biến là 28% và bán cho doanh nghiệp chế biến là 70%. Cơ sở chế biến thu gom 

28% sản lượng tôm của ĐBSCL, sau đó sẽ bán lại cho thị trường tiêu thụ nội địa là 8% 

và bán cho doanh nghiệp chế biến là 20%. Doanh nghiệp chế biến thu gom 92% sản 
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lượng tôm của ĐBSCL, sau đó sẽ bán lại thị trường tiêu thụ nội địa là 4% và tiêu thụ ở 

thị trường xuất khẩu là 88%. 

 

Hình 2.3. Sơ đồ chuỗi giá trị tôm thẻ vùng ĐBSCL 

(Nguồn: Nguyễn Phú Son và các cộng sự, 2020) 

Tương tự như nhiều ngành hàng nông nghiệp khác, đặc thù của các hộ nuôi tôm 

cá thể vẫn là các hộ nuôi nhỏ lẻ. Ở ĐBSCL có gần 33% số hộ nuôi tôm có diện tích từ 

0,8 đến 1,0 ha (Lê Văn Gia Nhỏ và các cộng sự, 2012). Đối với các tổ hợp tác và hợp 

tác xã nuôi tôm hiện nay cũng có chức năng cung cấp sản phẩm tôm nguyên liệu cho 

các doanh nghiệp chế biến, nhưng chưa có những hoạt động hợp tác thực sự giữa các 

hộ thành viên với nhau, ngoại trừ việc chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với nhau (Nguyễn 

Phú Son và các cộng sự, 2020). Mặc dù bán tôm cho các doanh nghiệp chế biến, người 

nuôi nhận được giá cả cao hơn so với bán cho thương lái, nhưng người nuôi vẫn thích 

bán cho thương lái hơn do thương lái có phương thức thu mua linh động hơn và mua 

kịp thời hơn so với doanh nghiệp chế biến. 

 Các thương lái tham gia trong ngành hàng tôm thực hiện chức năng chính là thu 

gom sản phẩm từ nhiều hộ nuôi, sau đó bán lại cho các chủ vựa (tại địa phương hoặc 

ngoài địa phương). Họ thực hiện giao dịch mua bán với người nuôi và các vựa thu mua 

chủ yếu trên cơ sở hợp đồng miệng và dựa vào uy tín làm ăn lâu năm. Do vậy, thiếu 

một sự cam kết vững chắc cho việc tiêu thụ và cung cấp hàng hóa nào đối với tác nhân 

người nuôi và đại lý. Nhìn chung, nếu người nuôi chỉ hướng đến việc bán sản phẩm 

cho thương lái thì người nuôi vẫn gặp phải tình trạng đầu ra không ổn định, do thương 

lái chỉ mua khi có lợi nhuận. Thêm vào đó, tình trạng người nuôi phải nhận giá cả thấp 

vẫn tiếp tục xảy ra trong bối cảnh này (Nguyễn Phú Son và các cộng sự, 2020). 
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 Các doanh nghiệp chế biến thực hiện chức năng chế biến và xuất khẩu. Những 

doanh nghiệp này không chỉ mua tôm nguyên liệu từ các người nuôi trong tỉnh, mà 

còn mua tôm nguyên liệu từ các địa phương ngoài tỉnh. Hiện tại, mặc dù phần lớn các 

doanh nghiệp chế biến tham gia Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, 

nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu liên kết trong chế biến và tiêu thụ giữa các doanh 

nghiệp với nhau một cách mạnh mẽ (Nguyễn Phú Son và các cộng sự, 2020). 

 Tóm lại, mỗi tác nhân trong ngành hàng có chức năng thị trường khác nhau. 

Nếu như người nuôi giữ chức năng sản xuất để cung cấp nguồn tôm nguyên liệu đầu 

vào cho chế biến xuất khẩu, thì trung gian có chức năng thu gom, sau đó bán lại cho 

các doanh nghiệp chế biến. Tập hợp nguồn tôm nguyên liệu từ các nhà cung cấp trong 

và ngoài địa phương, các doanh nghiệp chế biến tiến hành chế biến sản phẩm theo đơn 

đặt hàng của người mua hoặc theo kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. 

 2.2.3 Liên kết ngang và liên kết dọc trong ngành hàng tôm 

 Theo Võ Thị Thanh Lộc (2009) thì liên kết ngang tốt sẽ giúp cải thiện và phát 

triển liên kết dọc, liên kết ngang chủ yếu ở dạng hợp tác xã, tổ hợp tác và đề xuất hai 

mô hình liên kết: Mô hình trong ngắn hạn và Mô hình liên kết trong dài hạn. Trong mô 

hình liên kết trong dài hạn thì người nuôi là chủ thể chính trong liên kết (Hình 2.4). 

 

Hình 2.4. Mô hình liên kết trong dài hạn - người nuôi là chủ thể chính liên kết 

(Nguồn: Võ Thị Thanh Lộc, 2009) 

Với mô hình này thì người nuôi quy mô lớn (có thể là Hợp tác xã, Trang trại, 

Công ty nuôi trồng) sẽ là chủ thể chính trong liên kết, họ sẽ chủ động ký các hợp đồng 

với SFCs, có thể là hợp đồng bán sản phẩm hoặc hợp đồng gia công (tức là công ty gia 

công sản phẩm cho người nuôi) và họ cũng là người ký kết trực tiếp với các công ty 

cung cấp đầu vào như con giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản. 

 Liên quan đến vấn đề liên kết, Lê Văn Gia Nhỏ và các cộng sự (2012) cũng đã 

chỉ ra  rằng, sản xuất tôm nói chung, cũng như thủy sản nói riêng cũng hình thành các 
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mối liên kết, chủ yếu là các liên kết ngang giữa những người nuôi tôm, nhưng bản chất 

của hợp tác chỉ dừng lại ở chỗ chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, quản lý môi trường nước, 

tránh ô nhiễm gây chết tôm hàng loạt như trước đây. 

 Trong một nghiên cứu của Phùng Giang Hải (2015) đã chỉ ra có 4 phương thức 

liên kết giữa các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị tôm ở Cà Mau, bao gồm liên kết 

giữa người nuôi tôm và SFCs, giữa người nuôi tôm với các đại lý cung cấp sản phẩm 

đầu vào nuôi tôm và với các đại lý thu mua tôm, cũng như giữa những người nuôi tôm 

với nhau. Đối với phương thức liên kết thứ 4 thì bản chất liên kết tương đối đơn giản, 

phát sinh do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất để có thể liên kết với các doanh nghiệp 

chế biến. Hình thức liên kết phổ biến là liên kết giữa người nuôi và các đại lý cung cấp 

đầu vào và với các đại lý thu mua. Theo Nguyễn Phú Son và các cộng sự (2020) cho 

thấy chưa có sự liên kết dọc giữa người nuôi tôm và các nhà cung cấp đầu vào. Hạn 

chế này dẫn đến hậu quả là người nuôi phải chấp nhận giá đầu vào cao, chất lượng 

chưa tốt và không đồng nhất. 

 Nhìn chung, đối với tác nhân người nuôi đã hình thành được những mối liên kết 

ngang với nhiều hình thức khác nhau (câu lạc bộ, tổ hợp tác và hợp tác xã). Tuy nhiên, 

mối liên kết này chỉ dừng ở mức độ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nuôi, chưa tận dụng 

được lợi thế của kinh tế quy mô nên chưa thúc đẩy được việc giảm giá thành sản xuất 

và tạo thị trường đầu ra ổn định, đặc biệt là tạo tiền đề cho việc thực hiện liên kết với 

những nhà cung cấp đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Trong khi đó, mối liên kết 

dọc giữa các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị còn hạn chế, thiếu tính bền vững, 

đặc biệt là mối liên kết giữa người nuôi và doanh nghiệp. Nguyên nhân dẫn đến tình 

trạng này là thiếu cơ chế liên kết theo hướng cả hai cùng có lợi. 

 2.2.4 Phân phối lợi nhuận giữa các tác nhân 

 Theo quan điểm của Bosena (2011) trong chuỗi nông dân là tác nhân gặp nhiều 

khó khăn nhất. Reuben và Mshelia (2011) cho rằng có sự bất bình đẳng trong phân 

phối thu nhập giữa những người tham gia trên thị trường. Lê Văn Gia Nhỏ và các cộng 

sự (2012) đã chỉ ra rằng, kênh thị trường xuất khẩu có càng nhiều tác nhân tham gia thì 

lợi nhuận của kênh càng thấp và lợi nhuận được phân phối cho người nuôi cũng thấp 

hơn. Cụ thể, đối với kênh ngắn (Hộ nuôi → Đại lý → Doanh nghiệp chế biến) các hộ 

nuôi nhận được đến gần 80% tổng lợi nhuận của kênh, trong khi đó đối với kênh dài 

(Hộ nuôi → Thương lái → Đại lý → Doanh nghiệp chế biến) các hộ nuôi chỉ nhận 
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được có 70%. Tương tự, một kết quả nghiên cứu khác cho thấy sự phân phối giá trị gia 

tăng và thu nhập giữa các tác nhân trong chuỗi là không đồng  đều, có sự khác biệt 

tổng thu nhập trong năm giữa các tác nhân, tập trung chủ yếu vào nhà máy chế biến 

(Tô Phạm Thị Hạ Vân và Trương Hoàng Minh, 2014). 

Eronmwon và ctv (2014) khuyến nghị rằng những tác nhân trung gian nên giảm 

sự tác động lên thị trường và hạn chế sự tập trung trong một vài trung gian. Laibuni và 

Omiti (2014) cho rằng đối với hầu hết các sản phẩm nông nghiệp, không có mối quan 

hệ trực tiếp giữa các nhà sản xuất cơ bản và người tiêu dùng cuối cùng và do đó nông 

dân có xu hướng là người nhận giá, họ không có quyền đàm phán giá. Toma và ctv 

(2017) cũng cho rằng tác nhân trung gian thường có tỷ suất lợi nhuận lớn và nông dân 

sản xuất không được hưởng lợi nhiều. Apituley và ctv (2018) có quan điểm cho rằng 

cần giảm bớt sự phụ thuộc của ngư dân vào thương lái. Ekine và ctv (2018) cho rằng 

có sự phân phối thu nhập chưa công bằng giữa các tác nhân tham gia trong chuỗi. 

 Theo nghiên cứu của Nguyễn Phú Son và các cộng sự (2020) khi phân tích kinh 

tế chuỗi sản phẩm tôm thẻ chân trắng nuôi thâm canh, được tiến hành trên 3 loại sản 

phẩm HOSO, HLSO và PTO, phân tích trên 2 kênh (Nông dân → Đại lý/vựa → 

Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu → Xuất khẩu). Kết quả nghiên cứu cho thấy GTGT 

thuần trung bình của người nuôi là 46,53%; của tác nhân trung gian là 6,53% và của 

doanh nghiệp chế biến là 46,93%. Nghiên cứu kết luận rằng, vấn đề tạo dựng mối liên 

kết trực tiếp giữa người nuôi với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, cũng như việc các 

doanh nghiệp đầu tư công nghệ để tạo sản phẩm GTGT trở nên rất cần thiết để nâng 

cấp chuỗi giá trị tôm của vùng Tây Nam Bộ. 

 2.2.5 Những giải pháp nâng cấp, hoàn thiện ngành hàng tôm 

 Để tăng cường mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tôm ở ĐBSCL, 

Lê Văn Gia Nhỏ và các cộng sự (2012) đã đề xuất các giải pháp như sau: đầu tư cơ sở 

hạ tầng, ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống điện; phát triển mô hình liên kết ngang bằng 

việc hỗ trợ; xây dựng tổ chức trung gian để nối kết giữa người sản xuất - chế biến; hỗ 

trợ tín dụng cho hợp tác xã đầu tư cơ sở hạ tầng. Trong nghiên cứu này tác giả đã chỉ 

ra rằng, cần có sự kiểm soát về các tiêu chuẩn CLSP trong tất cả các khâu của chuỗi để 

đảm bảo chất lượng được đòi hỏi bởi người mua nước ngoài. 

 Nguyễn Phú Son và các cộng sự (2016) đã đưa ra các giải pháp để nâng cấp 

chuỗi giá trị tôm sú ở Trà Vinh: cần phát triển các hình thức hợp tác để tăng cường sự 
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liên kết giữa người nuôi và các nhà cung cấp đầu vào; xây dựng các mô hình nuôi theo 

tôm theo tiêu chuẩn, và liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ; cải tiến năng lực chuyên 

môn cho các hộ nuôi tôm; cần phát triển mô hình cung ứng và tiêu thụ thông qua các 

hình thức liên kết ngang và liên kết dọc giữa những người tham gia; cần khuyến khích 

nhà máy chế biến phát triển các sản phẩm GTGT. 

 Theo Nguyễn Phú Son và các cộng sự (2020), để nâng cấp chuỗi giá trị tôm ở 

ĐBSCL, một số giải pháp có liên quan bao gồm: mở rộng các vùng nuôi theo các tiêu 

chuẩn chất lượng trên cơ sở liên kết với người mua; xây dựng các mô hình liên kết dọc 

giữa người nuôi với những nhà cung cấp sản phẩm đầu vào; xây dựng hệ thống thông 

tin thị trường để cung cấp những thông tin thị trường đầu vào, đầu ra cho các tác nhân 

tham gia trong chuỗi giá trị tôm. 

 Tóm lại, có nhiều giải pháp được đưa ra nhằm nâng cấp ngành hàng tôm. Trong 

đó nổi bật nhất là giải pháp tăng cường mối liên kết dọc giữa các tác nhân tham gia 

trong ngành hàng dựa trên cơ sở phát triển mối liên kết ngang của người nuôi và phân 

phối lợi nhuận hợp lý giữa các tác nhân. 

 2.2.6 Các công trình nghiên cứu SCP có liên quan 

 Việc ứng dụng mô hình SCP trong nghiên cứu thị trường của sản phẩm, ngành 

hàng đã được ứng dụng khá nhiều cả trong và ngoài nước (Phụ lục 2). 

 2.2.6.1 Nghiên cứu SCP ở nước ngoài 

Bosena (2011), phân tích thị trường của chuỗi sản phẩm bông ở Ethiopia thông 

qua mô hình SCP, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thống kê mô tả và mức độ tập 

trung CR4. Dữ liệu được thu thập từ phỏng vấn 139 hộ nông dân. Bosena cho rằng thị 

trường ở đây tập trung, có cấu trúc độc quyền và có những rào cản gia nhập thị trường. 

Kết quả thị trường được phân tích bằng chi phí phát sinh và lợi nhuận gộp được tạo ra 

cho các thành viên và kết quả cũng cho thấy chuỗi không hiệu quả, trong chuỗi nông 

dân là những tác nhân gặp nhiều khó khăn nhất. Vì vậy, cần có sự can thiệp của chính 

sách để giảm bớt vấn đề này. Mặc dù nghiên cứu cho thấy những hạn chế nhưng tác 

giả chưa đưa ra được những giải pháp cụ thể để giải quyết những hạn chế này.  

 Ngare (2014) đã phân tích hiệu quả thị trường thực phẩm nông nghiệp ở miền 

trung Kenya, luận án nhằm mục tiêu phân tích kết quả của thị trường ngô và đậu bằng 

cách kiểm tra mối quan hệ nhân quả của hội nhập thị trường, cấu trúc và kết quả của 

thị trường. Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thứ cấp bao gồm giá bán lẻ hàng tháng của 
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ngô và đậu trong khoảng thời gian 15 năm từ 9 thị trường, dữ liệu sơ cấp được khảo 

sát từ 252 thương nhân. Tác giả đã phân tích dữ liệu bằng phương pháp hồi quy, kết 

quả cho thấy, mức độ tập trung thị trường thấp và việc thiếu cơ sở hạ tầng, thiếu thông 

tin thị trường và các cơ sở tín dụng đã dẫn đến kết quả thị trường thấp. Tuy nhiên, 

nghiên cứu chưa kết hợp những người tham gia khác như nhà sản xuất, vận chuyển, 

nhà máy trong chuỗi thị trường và nghiên cứu chưa tập trung vào việc sử dụng mô 

hình để phân tích lợi nhuận, chi phí của các nhóm tác nhân tham gia khác. 

 Patrick và ctv (2016), phân tích cấu trúc, sự vận hành và kết quả thị trường của 

nông dân trồng mè ở bang Benue, Nigeria bằng cách sử dụng số liệu thống kê, kết hợp 

các kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên, dữ liệu thu được thông qua việc sử dụng bảng câu 

hỏi có cấu trúc phỏng vấn 372 nông dân trồng mè và được phân tích bằng phương 

pháp thống kê mô tả và hệ số Gini. Kết quả nghiên cứu cho rằng nông dân là những 

người có hiệu quả kinh tế và với hệ số Gini là 0,54 cho thấy có sự bất bình đẳng về thu 

nhập giữa những người nông dân trồng mè. Nhóm tác giả khuyến nghị Chính phủ nên 

đầu tư vào các dự án phát triển nông thôn để giảm chi phí sản xuất và nông dân trồng 

mè nên thành lập một liên minh hợp tác để tạo điều kiện cho việc bán hàng theo nhóm 

sẽ tăng biên độ tiếp thị của họ. 

 Trong lĩnh vực trồng trọt, Relawati và ctv (2018) với mục tiêu là nghiên cứu cấu 

trúc, sự vận hành và kết quả thị trường sản phẩm táo ở Indonesia. Sử dụng phương 

pháp thống kê mô tả và phân tích sự tập trung của thị trường bằng CR4, HHi. Dữ liệu 

thứ cấp được thu thập qua phỏng vấn 40 nông dân, 20 nhà bán buôn, 4 đại lý và 12 nhà 

bán lẻ với kỹ thuật lấy mẫu theo dòng chảy sản phẩm táo từ nông dân đến nhà bán 

buôn, đại lý và nhà bán lẻ. Kết quả cho thấy, thị trường là độc quyền, nơi các nhà bán 

buôn có tỷ lệ tập trung cao nhất và cũng có các rào cản ra tham gia vào thị trường. Phù 

hợp với cấu trúc thị trường, sự vận hành thị trường cho thấy có những bên có vị thế 

thương lượng mạnh hơn về giá; cụ thể là các nhà bán buôn địa phương, họ trở thành 

người làm giá, ngược lại, nông dân trở thành người nhận giá. Trong kết quả thị trường, 

các nhà bán buôn cũng kiếm được lợi nhuận cao nhất, vì các nhà bán buôn là nhà độc 

quyền mạnh nhất nên kiếm được lợi nhuận cao nhất. 

 Ruttoh và ctv (2018) sử dụng mô hình SCP với mục tiêu là phân tích cấu trúc, 

sự vận hành và đánh giá hiệu quả của thị trường sản phẩm cà chua ở Kenya. Dữ liệu 

được thu thập từ 126 nhà sản xuất và 48 thương nhân theo phương pháp lấy mẫu ngẫu 
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nhiên phân tầng với bảng câu hỏi bán cấu trúc. Nghiên cứu sử dụng phương pháp 

thống kê mô tả, chỉ số HHi, hệ số Gini để phân tích mức độ tập trung thị trường, khác 

biệt sản phẩm, điều kiện ra vào thị trường và minh bạch thị trường. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy thị trường cạnh tranh ở bán lẻ và bán buôn, nhưng không cạnh tranh ở 

cấp độ sản xuất. Hệ số Gini là 0,65; 0,52 và 0,45 cho thấy sự không đồng đều trong 

phân phối thu nhập của nhà sản xuất, nhà bán buôn và nhà bán lẻ, cho thấy thị trường 

không hoàn hảo. Tuy nhiên, nghiên cứu không xác định các chính sách về thiết lập giá 

cũng như các chiến lược quảng cáo có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả thị trường. 

 Idris và ctv (2018) đã phân tích cấu trúc thị trường hành tây ở Nigeria. Dữ liệu 

được phỏng vấn ngẫu nhiên 16 nhà bán buôn và 64 nhà bán lẻ. Thống kê mô tả, chỉ số 

Gini và hiệu quả thị trường là những công cụ phân tích được sử dụng trong nghiên 

cứu. Kết quả cho thấy, hệ số Gini cho nhà bán buôn và bán lẻ lần lượt là 0,47 và 0,52; 

một dấu hiệu cho thấy sự bất bình đẳng trong thu nhập giữa các nhà tiếp thị do sự tập 

trung thị trường cao dẫn đến cấu trúc thị trường kém; thiếu các cơ sở tín dụng, chi phí 

vận chuyển cao và các thách thức an ninh được xác định là những vấn đề lớn ảnh 

hưởng đến thị trường. Từ kết quả phân tích được nhóm tác giả khuyến nghị chính phủ 

nên mở rộng chương trình cho vay của mình để cho phép các nhà tiếp thị mở rộng kinh 

doanh và cải thiện hiệu quả thị trường. 

 Bên cạnh lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, trong lĩnh vực chế biến, mô hình SCP 

đã được Hanekom và ctv (2010) thực hiện nhằm mục tiêu đo lường các yếu tố ảnh 

hưởng đến kết quả thị trường của ngành chế biến khoai tây ở Nam Phi (Hình 2.5). 

 

Hình 2.5. Mô hình SCP của Hanekom và ctv 

(Nguồn: Hanekom và ctv, 2010) 
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 Dựa trên mô hình SCP và sử dụng chỉ số HHi để tính mức độ tập trung của thị 

trường. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng: ngành chế biến khoai tây của Nam Phi có sự tập 

trung tương đối cao, do vậy hiệu quả thị trường cũng bị hạn chế, sự phân phối lợi 

nhuận không hợp lý giữa người sản xuất và các nhà máy chế biến là một trong những 

điều cần được quan tâm. Mặc dù nghiên cứu nhận thấy sự phân phối lợi nhuận không 

hợp lý giữa người sản xuất và các nhà máy chế biến nhưng luận án chưa có được 

những giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này tốt hơn. 

 Trong lĩnh vực thủy sản, Kaimakoudi và ctv (2009), Polymeros và ctv (2010) 

ứng dụng mô hình SCP (Hình 2.6) với mục tiêu điều tra thực nghiệm về chuỗi cung 

ứng các sản phẩm thủy sản ở Hy Lạp. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy, dữ 

liệu chính được thu thập từ 99 các bên liên quan của các sản phẩm thủy sản ở Hy Lạp. 

Các tác giả đã chỉ ra rằng trong hoạt động của các Công ty thủy sản ở Hy Lạp có mối 

quan hệ nhân quả giữa cấu trúc ngành và đạo đức ứng xử của công ty, cũng như mối 

quan hệ nhân quả giữa đạo đức ứng xử của công ty và cách thức hoạt động thị trường. 

 

Hình 2.6. Mô hình nghiên cứu SCP của Kaimakoudi và ctv 

(Nguồn: Kaimakoudi và ctv, 2009) 

 Các phát hiện cho thấy việc thực hiện của công ty bị ảnh hưởng bởi cấu trúc 

ngành và cả hai đều có ảnh hưởng đến kết quả thị trường. Đảm bảo chất lượng có tác 

động tích cực nhất và cũng cho thấy tầm quan trọng của chiến lược khác biệt hóa sản 

phẩm trong việc xác định kết quả thị trường. Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến 

thực hiện của doanh nghiệp là cạnh tranh quốc tế trong khi các yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến kết quả thị trường là lợi thế cạnh tranh và chính sách thủy sản chung. Hạn 

chế của nghiên cứu là chưa phân tích được các yếu tố phát triển sản phẩm có tác động 

phản hồi liên quan đến chi phí để phát triển sản phẩm mới. 
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 Bên cạnh các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và chế biến, mô hình SCP đã được 

Mohamed và ctv (2013) ứng dụng để phân tích sự cạnh tranh dọc theo chuỗi  cung ứng 

của ngành chăn nuôi gia cầm Malaysia thông qua mô hình SCP (Hình 2.7). Sử dụng 

phương pháp thống kê mô tả kết hợp với chỉ số tập trung thị trường như CR4, CR8, 

CR20 và HHi. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tập trung của các công ty lớn nhất 

trong ba cấp thị trường (trang trại, bán buôn và bán lẻ) của ngành chăn nuôi gia cầm 

Malaysia có sự tập trung cao và kết quả chung của ngành dựa trên tỷ lệ lợi nhuận cho 

thấy ngành đang hoạt động khá tốt. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa xem xét một số yếu tố 

khác của phân tích cấu trúc thị trường như mức độ khác biệt hóa sản phẩm, hoặc trao 

đổi thông tin giữa các thị trường. 

 

Hình 2.7. Mô hình SCP chuỗi cung ứng gia cầm Malaysian 

(Nguồn: Mohamed và ctv, 2013) 

 Junior (2015) ứng dụng mô hình SCP mở rộng nghiên cứu cho chuỗi giá trị mật 

ong ở Brazil với mục tiêu là xác định loại cấu trúc, sự vận hành và kết quả thị trường 

cho chuỗi giá trị. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, kết quả nghiên cứu cho thấy 

khung SCP của chuỗi giá trị cho phép đánh giá tích hợp các chiến lược của chuỗi, kết 

quả cũng cho thấy tầm quan trọng của các chiến lược nhằm tăng cường kết quả của các 

chuỗi giá trị mật ong phụ thuộc vào cấu trúc ngành. Ngoài ra, sự liên kết của các chiến 

lược chuỗi giá trị hướng tới một mục tiêu nhất định sẽ cải thiện khả năng thành công 

cho các chuỗi giá trị. 

 2.2.6.2 Nghiên cứu SCP ở Việt Nam 

 Ở phạm vi trong nước, các nghiên cứu có liên quan đến đề tài chủ yếu là ứng 

dụng mô hình SCP trong nghiên cứu thị trường các sản phẩm nông nghiệp, một số 

nghiên cứu ở một số lĩnh vực như sau: 

 Hai (2003) đã áp dụng mô hình SCP với mục tiêu chính là phân tích các kênh 

phân phối và đánh giá hiệu quả của thị trường gạo ở Việt Nam (Hình 2.8). 
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Hình 2.8. Một số yếu tố chính trong mô hình SCP của Hai 

(Nguồn: Hai, 2003) 

 Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích chi phí, nghiên cứu đồng thời 

dựa trên khung lý thuyết kinh tế học thể chế, phân tích chi phí giao dịch. Dữ liệu 

nghiên cứu được thu thập từ 62 nông dân trồng lúa, 18 thương lái, 49 nhà bán buôn 

gạo, 30 nhà bán lẻ gạo, 53 nhà xay xát và 8 doanh nghiệp nhà nước đã được lựa chọn 

cho nghiên cứu này. Trong mô hình SCP, Hai (2003) giả định rằng có một mối quan 

hệ đồng thời giữa cấu trúc thị trường, sự vận hành và kết quả thị trường. Cấu trúc và 

sự vận hành thị trường ảnh hưởng đến kết quả thị trường. Đổi lại, kết quả thị trường sẽ 

ảnh hưởng đến cấu trúc thị trường và sự vận hành thị trường trong dài hạn. Bên cạnh 

đó, kết quả trong các ngành hoặc thị trường cụ thể được cho là phụ thuộc vào hành vi 

của người bán và người mua liên quan đến chính sách giá, dòng sản phẩm. 

 Đến năm 2014, Tu Thuy Anh và ctv (2014) trong nghiên cứu của mình đã cho 

thấy mô hình SCP phù hợp với dữ liệu của công ty ở Việt Nam. Các biến được sử 

dụng để mô tả cấu trúc thị trường bao gồm mức độ tập trung của người bán (thông qua 

chỉ số HHi), mức độ khác biệt của sản phẩm và rào cản gia nhập. Lợi nhuận trước thuế 

và ROA là các biến đại diện để phân tích kết quả thị trường. 

 Nguyễn Văn Thuận và Võ Thành Danh (2016) ứng dụng mô hình SCP của 

Kaimakoudi và ctv (2009) để nghiên cứu cấu trúc thị trường cá tra ở ĐBSCL. Mục tiêu 

là phân tích hoạt động của thị trường cá tra, nhằm thúc đẩy ngành hàng cá tra hoạt 

động hiệu quả. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả và phân tích hồi quy. 

Dữ liệu sơ cấp được thu thập qua phỏng vấn 262 hộ nuôi cá tra. Mô hình được xây 

dựng gồm có bốn yếu tố cấu trúc ngành (Cạnh tranh quốc tế, Chính sách chung ngành 

thủy sản, Chi phí, Lợi thế cạnh tranh), ba yếu tố sự vận hành thị trường (Chính sách 
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ngành thủy sản, Chất lượng sản phẩm, Chất lượng nguyên liệu đầu vào) và 2 yếu tố 

kết quả thị trường (Sản phẩm, Kết quả giá). Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với các 

doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra, cấu trúc thị trường cá tra được thể hiện rõ nét 

nhất là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp chế biến. Cấu trúc thị trường đã làm ảnh 

hưởng đến nhận thức kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như thúc đẩy các doanh 

nghiệp ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và quản lý CLSP. Tuy nhiên, 

những tác động của cấu trúc thị trường đến hoạt động thị trường còn hạn chế, chưa 

giúp các doanh nghiệp đạt được hiệu quả kinh tế, ngược lại, cấu trúc thị trường có ảnh 

hưởng tích cực trong việc giúp các doanh nghiệp tạo được sản phẩm có được chất 

lượng tốt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Trong các yếu tố cấu trúc thị 

trường thì chính sách khuyến khích của Nhà nước là có tác động trực tiếp đến hiệu quả 

thị trường về mặt sản phẩm của doanh nghiệp (Nguyễn Văn Thuận, 2015). 

 Huỳnh Văn Tùng (2017) đã ứng dụng mô hình SCP để phân tích thị trường mía 

đường ĐBSCL (Hình 2.9).  

 

Hình 2.9. Mô hình SCP phân tích thị trường mía đường ĐBSCL 

(Nguồn: Huỳnh Văn Tùng, 2017) 

 Dữ liệu được thu thập từ 308 nông hộ trồng mía, 20 thương lái, 16 bán buôn, 18 

bán lẻ và 3 nhà máy chế biến đường. Tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, 

phân tích PEST và phân tích hồi quy. Kết quả phân tích cấu trúc thị trường cho thấy 
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mức độ tập trung của thị trường đối với doanh nghiệp mía đường khá cao. Kết quả 

phân tích sự vận hành thị trường mía đường cho thấy, chức năng của những nhà kinh 

doanh mía đường là khác nhau bao gồm việc mua vào, bán ra, vận chuyển, tồn trữ, 

thương lượng và ký hợp đồng trong mua bán, tiếp cận thông tin thị trường, quan hệ tài 

chính của các tác nhân trong kinh doanh. Kết quả thị trường cho thấy các kênh phân 

phối mía được tổ chức khá hiệu quả, trong các tác nhân tham gia thì hộ nông dân có tỷ 

suất lợi nhuận trên giá bán cao nhất, kế tiếp là bán lẻ và thấp nhất là thương lái. Điều 

này cho thấy, sự phân phối lợi nhuận giữa các tác nhân trong chuỗi là chưa hiệu quả, 

cần phải có sự điều chỉnh hợp lý nhằm phát huy hiệu quả và duy trì sự bền vững của 

ngành mía  đường. 

 Phan Phùng Phú (2021) ứng dụng mô hình SCP nhằm xác định các yếu tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả thị trường cá tra (giá cả và sản phẩm) trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang. Các yếu tố về cấu trúc ngành cá tra bao gồm cạnh tranh quốc tế, chính sách 

thủy sản, chi phí sản xuất và chế biến, văn hóa liên kết, lợi thế cạnh tranh. Các yếu tố 

vận hành thị trường được nghiên cứu bao gồm chiến lược kinh doanh của doanh 

nghiệp, sự bảo đảm CLSP và nguyên liệu đầu vào. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chiến 

lược cạnh tranh doanh nghiệp, bảo đảm chiến lược sản phẩm và nguồn lực nguyên liệu 

đầu vào có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong đó có hiệu quả 

sản phẩm và hiệu quả về giá cả cá tra.  

 2.2.6.3 Đánh giá các công trình nghiên cứu có liên quan 

 Qua lược khảo các tài liệu, tác giả nhận thấy rằng các nghiên cứu áp dụng mô 

hình SCP của sản phẩm/ ngành hàng đều được các tác giả/ nhóm tác giả tiếp cận và 

thực hiện theo các phương pháp khác nhau, tùy vào đặc điểm thi ̣ trường của từng sản 

phẩm/ ngành hàng, theo đó các kết quả cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả  

thi ̣trường của các sản phẩm đó cũng khác nhau. Điểm chung của các nghiên cứu khi 

áp dụng mô hình SCP đó là nhận dạng được những vấn đề hạn chế của thi ̣ trường từ 

đó có những đề xuất giải pháp phù hợp. Riêng đối với sản phẩm tôm nuôi, đến thời 

điểm hiện nay chưa có nghiên cứu nào sử dụng mô hình SCP để phân tích cấu trúc thi ̣ 

trường của ngành hàng này ở trong nước cũng như ở khu vực ĐBSCL. 

Tóm tắt tổng hợp kết quả từ lược khảo một số nghiên cứu sử dụng mô hình SCP 

để phân tích thị trường trong một số lĩnh vực được trình bày trong Bảng 2.1. 
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Bảng 2.1. Tổng hợp kết quả nghiên cứu tóm tắt từ tài liệu lược khảo 

Cách tiếp cận Nguồn tài liệu Nhận định tổng quan 

Cách tiếp cận 

SCP trong nghiên 

cứu thị trường 

trong lĩnh vực 

nông nghiệp 

Ngare, 2014;  Nzima và ctv, 

2014; Bassey và ctv, 2015; 

Bukar và ctv, 2015; Demissie 

và ctv, 2015; Dodo và Umar, 

2015; Bime và ctv, 2016; 

Habib, 2017; Idris và ctv, 

2018; Kosgei, 2018. 

Khung SCP là phù hợp để phân tích thị 

trường của sản phẩm nông nghiệp. 

Tuy nhiên, chủ yếu ở phạm vi nghiên 

cứu hiệu quả ngành hoặc sản phẩm, 

vấn đề dòng chảy sản phẩm còn hạn 

chế, chưa được đề cập nhiều trong 

khung SCP. 

Cách tiếp cận SCP 

trong nghiên cứu 

thị trường trong 

lĩnh vực trồng  

trọt, chăn nuôi, 

chế biến và thủy 

sản 

Kaimakoudi, 2009; Giroh và 

ctv, 2010; Haruna và ctv, 

2012; Oparinde và Ojo, 2014; 

Eronmwon và ctv, 2014; Ojo 

và ctv, 2014; Jusuf và ctv, 

2015; Patrick và ctv, 2016; 

Odufa và ctv, 2017; Relawati 

và ctv, 2018; Apituley và ctv, 

2018; Ekine và ctv, 2018. 

Khung SCP là phù hợp để phân tích thị 

trường của công ty/ dòng sản phẩm 

trong lĩnh vực này. Nhưng chủ yếu ở 

phạm vi nghiên cứu hiệu quả ngành 

hoặc sản phẩm, vấn đề dòng chảy sản 

phẩm còn hạn chế và việc nghiên cứu 

hiệu quả của các tác nhân trong dòng 

chảy sản phẩm còn hạn chế. 

Cách tiếp cận 

SCP trong nghiên 

cứu thị trường 

chuỗi sản phẩm 

Kaimakoudi và ctv, 2009; 

Bosena và ctv, 2011; 

Mohamed và ctv, 2013; Junior, 

2015. 

SCP là một công cụ phân tích thích 

hợp với chuỗi sản phẩm để nghiên cứu 

về thị trường nông sản. 

Cách tiếp cận 

SCP trong nghiên 

cứu thị trường ở 

Việt Nam 

Hai, 2003; Luu Tien Thuan, 

Luu Thanh Duc Hai, 2008; 

Nguyễn Văn Thuận, 2016; 

Huỳnh Văn Tùng, 2017; Phan 

Phùng Phú, 2021. 

Các nghiên cứu chủ yếu áp dụng mô 

hình SCP vào trong phân tích cấu trúc 

của ngành, tập trung vào việc đánh giá 

hiệu quả và những khó khăn, thách 

thức trong sản xuất và tiêu thụ của các 

sản phẩm nông nghiệp (cá tra, gạo, 

heo, mía đường). Chưa có nghiên cứu 

nào ứng dụng mô hình SCP để nghiên 

cứu thị trường tôm nuôi tại ĐBSCL. 

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ tổng quan tài liệu, 2019) 

 a. Về cấu trúc thị trường 

 Tổng quan tài liệu cho thấy, nhiều tác giả đã vận dụng mô hình SCP để phân 

tích cấu trúc thị trường của sản phẩm trong các lĩnh vực như nông nghiệp, trồng trọt, 

chăn nuôi, chế biến, thủy sản, …. Bên cạnh đó, tổng quan tài liệu cũng cho thấy các 

yếu tố như: Số lượng người bán và người mua, Rào cản gia nhập ngành, Khác biệt hóa 

sản phẩm, Lợi thế cạnh tranh, Chính sách chung của ngành cũng được nhiều tác giả 

quan tâm khi phân tích cấu trúc thị trường. Một số yếu tố chính của cấu trúc thị trường 

và các tác giả nghiên cứu được trình bày trong Bảng 2.2. 
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Bảng 2.2. Một số yếu tố cấu trúc thị trường 

Yếu tố Nguồn tài liệu 

- Số lượng người bán 

và người mua (tập 

trung thị trường) 

Lipczynski và ctv, 2005; Hanekom và ctv, 2010; Bosena, 2011; 

Mohamed và ctv, 2013; Anh và ctv, 2014; Matyjas, 2014; Junior, 

2015; Huỳnh Văn Tùng, 2017; Relawati và ctv, 2018. 

- Rào cản gia nhập 

ngành 

Lipczynski và ctv, 2005; Thuan và Hai, 2008; Hanekom và ctv, 

2010; Bosena, 2011; Anh và ctv, 2014; Matyjas, 2014; Junior, 

2015; Huỳnh Văn Tùng, 2017. 

- Khác biệt hóa sản 

phẩm 

Lipczynski và ctv, 2005; Hanekom và ctv, 2010; Matyjas, 2014; 

Huỳnh Văn Tùng, 2017. 

- Cạnh tranh quốc tế/ 

Lợi thế cạnh tranh 

Kaimakoudi và ctv, 2009; Polymeros và ctv, 2010; Nguyễn Văn 

Thuận, 2015; Phan Phùng Phú ,2021. 

- Chính sách ngành Polymeros và ctv, 2010; Nguyễn Văn Thuận, 2015; Junior, 2015. 

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ tổng quan tài liệu, 2019) 

 Dựa vào tổng quan tài liệu, tác giả nhận thấy ba yếu tố được tập trung phân tích 

nhiều nhất trong nghiên cứu cấu trúc thị trường là: mức độ tập trung thị trường; rào 

cản gia nhập ngành và mức độ khác biệt hóa sản phẩm. Từ đó, tác giả sử dụng ba yếu 

tố này cho khung phân tích cấu trúc thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL. 

 b. Về sự vận hành của thị trường 

 Các yếu tố như: Chính sách giá, Quảng cáo và tiếp thị, Nghiên cứu phát triển là 

các yếu tố chính được nhiều tác giả quan tâm khi phân tích sự vận hành của thị trường. 

Một số yếu tố chính của sự vận hành của thị trường và tác giả đã nghiên cứu được 

trình bày trong Bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Một số yếu tố chính sự vận hành của thị trường 

Yếu tố Nguồn tài liệu 

- Chính sách giá Hanekom và ctv, 2010; Eronmwon và ctv, 2014; Matyjas, 2014; 

Junior, 2015; Huỳnh Văn Tùng, 2017; Toma và ctv, 2017. 

- Quảng cáo và tiếp thị Lipczynski và ctv, 2005; Hanekom và ctv, 2010; Tung và ctv, 

2010; Mohamed và ctv, 2013; Matyjas, 2014. 

- Nghiên cứu phát triển Lipczynski và ctv, 2005; Hanekom và ctv, 2010; Junior, 2015. 

- Chất lượng sản phẩm Polymeros và ctv, 2010; Nguyễn Văn Thuận, 2015. 

- Chính sách ngành Kaimakoudi và ctv, 2009; Polymeros và ctv, 2010; Nguyễn Văn 

Thuận, 2015; Phan Phùng Phú, 2021. 

- Thông tin thị trường Huỳnh Văn Tùng, 2017. 

- Vốn Mohamed và ctv, 2013. 

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ tổng quan tài liệu, 2019) 

 Tổng quan tài liệu cho thấy vấn đề giá cả là một trong những yếu tố được đề cập 

nhiều nhất khi phân tích về sự vận hành của thị trường; kế thừa các nghiên cứu trước 

đây, tác giả sử dụng ba yếu tố: vốn, vấn đề giá cả và thông tin thị trường để mô tả hoạt 

động của các tác nhân tham gia trên thị trường. 
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 c. Về kết quả thị trường 

 Kết quả thị trường là sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, các yếu tố chính 

được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đó là: lợi nhuận; sự tăng trưởng, khả năng sinh 

lời; chất lượng sản phẩm và dịch vụ, hiệu quả sản xuất và hiệu quả phân bổ. Một số 

yếu tố kết quả thị trường được trình bày trong Bảng 2.4. 

Bảng 2.4. Một số yếu tố kết quả thị trường 

Yếu tố Nguồn tài liệu 

- Lợi nhuận 

(Lợi nhuận gộp, 

ROA, ROI, ROE) 

Hai, 2003; Lipczynski và ctv, 2005; Giroh và ctv, 2010; Bosena, 

2011; Haruna và ctv, 2012; Mohamed và ctv, 2013; Matyjas, 2014; 

Anh và ctv, 2014; Bassey và ctv, 2015; Bukar và ctv, 2015; Jusuf 

và ctv, 2015; Relawati và ctv, 2018. 

- Chất lượng sản phẩm Mohamed và ctv, 2013; Matyjas, 2014; Nguyễn Văn Thuận , 2015. 

- Hiệu quả sản xuất Lipczynski và ctv, 2005; Hanekom và ctv, 2010; Matyjas, 2014. 

- Doanh thu, thị phần Laibuni và Omiti, 2014; Bassey và ctv, 2015; Jusuf và ctv, 2015. 

- Chi phí Polymeros và ctv, 2010; Bosena, 2011; Bassey và ctv, 2015. 

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ tổng quan tài liệu, 2019) 

 Từ tổng quan tài liệu, tác giả nhận thấy phân tích lợi nhuận (lợi nhuận gộp, tỷ 

suất lợi nhuận gộp) là một trong những yếu tố được đề cập nhiều nhất khi phân tích về 

kết quả thị trường; kế thừa các nghiên cứu trước đây, tác giả sử dụng yếu tố lợi nhuận 

gộp làm biến đại diện cho phân tích kết quả thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL.  

 2.2.6.4 Đánh giá các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng  

 Tổng quan tài liệu cho thấy, các nghiên cứu đều sử dụng cả hai dữ liệu sơ cấp và 

thứ cấp. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các nguồn sẵn có hiện tại, bao gồm các hồ sơ 

lưu trữ của công ty, các báo cáo thống kê; dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua bảng 

câu hỏi có cấu trúc bằng phương pháp phỏng vấn ngẫu nhiên (Ahmed và ctv, 2017; 

Habib, 2017; Yuzaria và Rias, 2017), phương pháp phỏng vấn ngẫu nhiên phân tầng 

theo địa bàn khảo sát (Reuben và Mshelia, 2011; Tiku và ctv; 2012; Eronmwon và ctv, 

2014; Ojo và ctv, 2014; Patrick và ctv, 2016; Huỳnh Văn Tùng và Lưu Thanh Đức 

Hải, 2016; Akinyemi và ctv, 2017; Odufa và ctv, 2017) và phương pháp lấy mẫu nhiều 

bước, chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (Nguyễn Văn Thuận, 2015). 

 Bên cạnh đó, qua tổng quan tài liệu, cho thấy các phương pháp nghiên cứu đã 

được sử dụng gồm nhiều phương pháp như thống kê mô tả, tỷ lệ CR4, chỉ số HHi, hệ 

số Gini kết hợp với đường cong Lorenz và nghiên cứu tình huống, chỉ số Lerner 

(Hanekom và ctv, 2010; Reuben và Mshelia, 2011; Wijesinghe và Weerahewa 2017). 

Eizenberg và Shilian (2019) thì sử dụng các chỉ số HHi, CR1, CR2, CR3 để phân tích 
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mối quan hệ giữa mức độ tập trung ngành công nghiệp và mức độ cạnh tranh thị 

trường. Kế thừa các nghiên cứu trước đây, tác giả sử dụng kết hợp các phương pháp 

thống kê mô tả, hệ số Gini và đường cong Lorenz, CR4, HHi để phân tích cấu trúc thị 

trường tôm nuôi vùng ĐBSCL. 

 2.2.7 Các hướng tiếp cận nghiên cứu chuỗi sản phẩm tôm ở Việt Nam 

 Có nhiều cách tiếp cận chuỗi giá trị cho các sản phẩm, trong đó có bốn cách tiếp 

cận phổ biến bao gồm: cách tiếp cận chuỗi giá trị của Porter, cách tiếp cận chuỗi giá trị 

của GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - Đức), cách tiếp cận 

ngành hàng và cách tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu (Võ Thị Thanh Lộc, 2016). 

 Lam Phan Thanh (2014) đã ứng dụng khung chuỗi giá trị toàn cầu để thực hiện 

nghiên cứu nhằm mục tiêu khám phá các mối quan hệ kinh doanh trong chuỗi cung 

ứng và nhận thức về tính bền vững của các tác nhân trong chuỗi giá trị của ngành công 

nghiệp tôm và cá da trơn ở ĐBSCL. Kết quả của nghiên cứu về phương diện đo lường 

các vấn đề bền vững trong chuỗi giá trị tôm được trình bày trong ba khía cạnh bền 

vững là: các vấn đề môi trường, các vấn đề kinh tế và các vấn đề về thể chế: quy chế 

và chính sách có thể giúp hỗ trợ phát triển hệ thống, đặc biệt là chính sách tài chính và 

các quy định về thực tiễn và quản lý.  

Phùng Giang Hải (2015) với mục tiêu nhằm đề xuất các giải pháp tăng cường 

liên kết trong sản xuất và chế biến tôm thương phẩm ở tỉnh Cà Mau. Nghiên cứu đã sử 

dụng các phương pháp tiếp cận: theo loại liên kết (dọc và ngang) nhằm nghiên cứu các 

mô hình liên kết giữa doanh nghiệp chế biến và người nuôi tôm và phương pháp tiếp 

cận theo kinh tế thể chế nhằm phân tích rõ quan hệ lợi ích và nghĩa vụ của các bên 

trong liên kết. Kết quả nghiên cứu, các yếu tố chi phí thấp hơn, chất lượng tôm thu 

hoạch cao hơn và giá bán tốt hơn là những yếu tố chính thu hút sự tham gia vào các 

liên kết đối với những người nuôi tôm thương phẩm ở Cà Mau. 

Lê Văn Thu (2015), đã tiến hành nghiên cứu chuỗi cung sản phẩm tôm nuôi ở 

tỉnh Quảng Nam. Nghiên cứu tiếp cận theo phương pháp chuỗi cung sản phẩm kết hợp 

giữa phân tích chuỗi cung truyền thống và quan điểm giá trị gia tăng của Porter. Các 

hoạt động của chuỗi cung là quá trình tạo ra giá trị nhằm chuyển đổi nguồn tài nguyên 

(nước, đất đai, con giống, thức ăn, …) và các sản phẩm khác, từ đó chế biến thành 

thành phẩm đưa sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng. 



36 

 

 

 Nguyễn Phú Son và các cộng sự (2020) sử dụng phương pháp tiếp cận chính là 

lý thuyết Chuỗi giá trị theo cách tiếp cận của GTZ kết hợp với phân tích hiệu quả sản 

xuất nhằm phát hiện các lỗ hổng của ngành hàng tôm ở vùng Tây Nam bộ. Từ đó đề 

xuất các giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị tôm, đặc biệt hướng đến việc liên kết trong 

sản xuất và tiêu thụ giữa các tác nhân tham gia trong chuỗi và xây dựng mô hình nuôi 

tôm theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế. 

 Tóm lại, có bốn cách tiếp cận phổ biến bao gồm: cách tiếp cận chuỗi giá trị của 

Porter, cách tiếp cận chuỗi giá trị của GTZ, cách tiếp cận ngành hàng và cách tiếp cận 

chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào tiếp cận mô hình SCP để 

nghiên cứu thị trường tôm nuôi tại ĐBSCL. 

 2.2.8 Những khoảng trống trong nghiên cứu 

 Mặc dù đã có một số nghiên cứu chỉ ra những lỗ hổng trong hoạt động của 

chuỗi sản phẩm tôm ở ĐBSCL: như còn hạn chế trong việc liên kết; thiếu vốn sản xuất 

và khả năng tiếp cận vốn thấp (Lê Văn Gia Nhỏ và các cộng sự, 2012). Hoặc đối với 

các SFCs, do chưa xây dựng được vùng nguyên liệu đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả 

kinh doanh SFCs. Bên cạnh đó, việc tạo ra sản phẩm GTGT của các doanh nghiệp 

cũng còn hạn chế (Nguyễn Phú Son và các cộng sự, 2020). Tuy nhiên, trong cấu trúc 

của thị trường tôm vẫn còn những khoảng trống chưa được nghiên cứu. Từ những 

hướng tiếp cận nghiên cứu chuỗi sản phẩm tôm ở Việt Nam, tác giả nhận thấy chưa có 

nghiên cứu nào ứng dụng mô hình SCP để phân tích thị trường tôm nuôi, cho nên việc  

ứng dụng mô hình SCP để phân tích thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL là cần thiết. Vì 

mô hình SCP là một công cụ thích hợp để nghiên cứu về thị trường các sản phẩm nông 

nghiệp, ưu điểm chính của mô hình SCP là giải thích kết quả thị trường của sản phẩm 

do kết quả của cấu trúc thị trường và sự vận hành theo sau đó, và có thể chấp nhận một 

cấu trúc thị trường không hoàn hảo, nếu cấu trúc như vậy tạo ra kết quả phù hợp chấp 

nhận được (Lipczynski và ctv, 2005). Về thực tiễn, cấu trúc thị trường tôm vùng 

ĐBSCL hiện nay tác động như thế nào đến sự vận hành và lợi nhuận của các tác nhân 

tham gia. Những yếu tố nào là khác biệt của sản phẩm và yếu tố này ảnh hưởng đến 

kết quả của thị trường ra sao. Việc tạo ra sản phẩm GTGT sẽ mang lại GTGT cho 

ngành hàng như thế nào cần phải được nghiên cứu thêm. Chính vì những lý do trên, 

nghiên cứu này được thực hiện để góp phần bổ sung kiến thức vào những khoảng 

trống chưa được nghiên cứu về phương diện lý thuyết và thực tiễn.  
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 2.2.9 Mô hình nghiên cứu cấu trúc thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL 

 Nhằm tiếp tục nghiên cứu những khoảng trống trong cấu trúc thị trường tôm 

nuôi vùng ĐBSCL. Mô hình SCP nghiên cứu thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL được 

trình bày trong Hình 2.10. 

 

Hình 2.10. Mô hình SCP nghiên cứu thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL 

(Nguồn: tác giả kế thừa từ Lipczynski và ctv, 2005; Hanekom và ctv, 2010; 

Mohamed và ctv, 2013; Huỳnh Văn Tùng, 2017) 

 Điểm mới trong mô hình nghiên cứu này khi phân tích sẽ cho thấy những yếu tố 

nào là khác biệt của sản phẩm và những yếu tố này ảnh hưởng như thế nào đến kết quả 

thị trường. Hoặc sự liên kết giữa các tác nhân tham gia có ảnh hưởng như thế nào đến 

lợi nhuận của hộ nuôi tôm. Một điểm mới khác là việc phân tích hiệu quả tài chính của 

các tác nhân tham gia trên thị trường được nghiên cứu cho từng nhóm sản phẩm TT 

hoặc GTGT. Bên cạnh đó, việc kết hợp đồng thời các phương pháp phân tích Gini, 

Lorenz, chỉ số HHi, CR4 trong nghiên cứu này được xem là đóng góp mới của mô 

hình về phương pháp tiếp cận. Mặc dù có nhiều cách tiếp cận để nghiên cứu chuỗi giá 

trị hoặc ngành hàng nhưng chưa có nghiên cứu nào tiếp cận theo hướng ứng dụng mô 

hình SCP để nghiên cứu thị trường tôm nuôi tại ĐBSCL. Chính vì vậy, việc kế thừa 

mô hình SCP để nghiên cứu cho sản phẩm tôm nuôi vùng ĐBSCL là phù hợp và được 

xem là một công trình nghiên cứu mới, vì đến thời điểm hiện tại chưa có nghiên cứu 

nào ứng dụng mô hình SCP để nghiên cứu cấu trúc thị trường tôm nuôi tại ĐBSCL. 

 Tính kế thừa của mô hình nghiên cứu 

 Mặc dù mô hình SCP ngoài 3 thành phần chính là: cấu trúc, sự vận hành và kết 

quả thị trường còn có các yếu tố khác như: ảnh hưởng của điều kiện cung, cầu và các 

chính sách của Chính phủ. Tuy nhiên, tổng quan tài liệu cho thấy có nhiều nghiên cứu 

chỉ sử dụng ba yếu tố chính của mô hình SCP (Hai, 2003; Mohamed và ctv, 2013; 

Nguyễn Văn Thuận, 2015; Phan Phùng Phú, 2021). Cho nên, mô hình SCP được kế 
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thừa trong nghiên cứu thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL gồm ba thành phần chính: 

cấu trúc thị trường, sự vận hành thị trường và kết quả thị trường. Bên cạnh đó, do 

nghiên cứu này tập trung vào cấu trúc thị trường của Ngành là chính nên chính sách 

của Chính phủ được phân tích ở mức độ là chính sách chung của Ngành thủy sản và 

được phân tích chung trong cấu trúc thị trường, được kế thừa từ các nghiên cứu của 

Kaimakoudi và ctv (2009); Nguyễn Văn Thuận (2015) và Phan Phùng Phú (2021). 

  2.2.9.1 Cấu trúc thị trường 

 Cấu trúc thị trường được phân tích thông qua: phân tích mức độ tập trung của 

thị trường, khác biệt sản phẩm, các rào cản gia nhập thị trường và các chính sách 

chung của Ngành thủy sản. Dựa vào tổng quan tài liệu, tác giả nhận thấy các yếu tố 

này là các yếu tố được tập trung phân tích nhiều nhất trong nghiên cứu cấu trúc thị 

trường; từ đó, tác giả sử dụng các yếu tố này cho khung phân tích cấu trúc thị trường 

tôm nuôi vùng ĐBSCL.  

 - Mức độ tập trung thị trường: Mức độ tập trung thị trường được phân tích 

bằng hệ số Gini, CR4 và chỉ số Hhi. Và tập trung vào phân tích mức độ tập trung CR4 

và chỉ số HHi, vì đây là hai chỉ số phổ biến nhất được xem là thang đo gốc để đo 

lường mức độ tập trung thị trường (Krivka, 2016) nhằm cho biết thị trường tôm của 

vùng ĐBSCL thuộc loại thị trường tập trung hay không mang tính tập trung và có xu 

hướng cạnh tranh như thế nào. 

 - Mức độ khác biệt của sản phẩm: Phân loại chất lượng sản phẩm tôm nuôi 

dựa vào các tiêu chuẩn kháng sinh đạt được ở các thị trường; mức độ khác biệt của 

nhóm sản phẩm GTGT so với sản phẩm truyền thống được chế biến từ các doanh 

nghiệp chế biến thể hiện các thuộc tính khác biệt của sản phẩm. 

 - Các rào cản gia nhập thị trường: Một số yếu tố chính của rào cản khi tham 

gia thị trường được nghiên cứu gồm: thiếu vốn đầu tư; thiếu kiến thức chuyên môn; 

khó khăn về đầu ra sản phẩm; chứng nhận CLSP; áp lực cạnh tranh cao; thiếu điện; hệ 

thống thủy lợi. Nếu như hoạt động gia nhập thị trường không có quá nhiều rào cản, các 

“đối thủ tiềm năng” sẽ dễ dàng tham gia vào hoạt động trong thị trường và cạnh tranh 

với các tác nhân hiện có, thị trường có áp lực cạnh tranh cao, và ngược lại. 

 - Chính sách chung của Ngành: Các chính sách chung của Ngành thủy sản ảnh 

hưởng đến thị trường tôm được nghiên cứu bao gồm: chính sách quy hoạch phát triển 

ngành hàng tôm; các chính sách về giá cả; và chính sách hỗ trợ tín dụng. 
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 2.2.9.2 Sự vận hành của thị trường 

 Kế thừa khung phân tích của Huỳnh Văn Tùng (2017), các yếu tố được mô tả 

trong nội dung này bao gồm: mô tả chức năng của các tác nhân tham gia trên thị 

trường, mô tả hoạt động của các tác nhân tham gia trên thị trường (vấn đề về vốn, giá 

cả và thông tin thị trường) và sự liên kết của các tác nhân tham gia trên thị trường.  

 2.2.9.3 Kết quả thị trường  

 Tổng quan tài liệu đã cho thấy các nhà nghiên cứu có thể sử dụng một số chỉ số, 

hoặc một chỉ số duy nhất để đo lường kết quả thị trường và phân tích lợi nhuận là một 

trong những yếu tố chính khi phân tích kết quả thị trường. Kế thừa từ các nghiên cứu 

trước đây, tác giả sử dụng yếu tố lợi nhuận gộp làm biến đại diện để phân tích kết quả 

thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL. Qua trao đổi thảo luận cùng các chuyên gia thì việc 

phân tích hiệu quả giữa các tác nhân trong cấu trúc thị trường là cần thiết nên nghiên 

cứu này ngoài phân tích lợi nhuận gộp ra còn phân tích thêm hiệu quả tài chính giữa 

các tác nhân tham gia trong thị trường. 

Tóm lại, mô hình SCP là một công cụ thích hợp để nghiên cứu về thị trường các 

sản phẩm nông nghiệp. Ưu điểm của mô hình SCP chính là SCP cố gắng giải thích và 

dự đoán kết quả thị trường của sản phẩm do kết quả của cấu trúc thị trường và sự vận 

hành theo sau đó. Và, có thể chấp nhận một cấu trúc thị trường không hoàn hảo, nếu 

cấu trúc như vậy tạo ra kết quả phù hợp chấp nhận được. Bên cạnh đó, theo Lipczynski 

và ctv (2005) mô hình SCP cũng còn những hạn chế nhất định. Thường rất khó để 

quyết định biến nào thuộc cấu trúc, biến nào thuộc sự vận hành và biến nào thuộc về 

kết quả. Như khác biệt hóa sản phẩm là biến cấu trúc và cũng có thể được hiểu là các 

biến số sự vận hành. Hoặc, nhiều nghiên cứu thực nghiệm dựa trên mô hình SCP chỉ 

đo lường theo mức độ tập trung thị trường vì chủ yếu là do mức độ dễ đo lường hơn 

các yếu tố khác, chẳng hạn như các rào cản gia nhập và sự khác biệt của sản phẩm. 

 Tóm lại, Chương 2 đã trình bày cơ sở lý thuyết liên quan đến mô hình SCP. 

Lược khảo một số nghiên cứu thực nghiệm có liên quan đến chủ đề nghiên cứu nhằm 

tìm ra những khoảng trống trong nghiên cứu. Từ đó đưa ra khung SCP nghiên cứu thị 

trường tôm nuôi vùng ĐBSCL nhằm tiếp tục nghiên cứu những khoảng trống chưa 

được nghiên cứu. Chương tiếp theo sẽ trình bày thiết kế nghiên cứu của luận án.  
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CHƯƠNG 3  

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 Chương này là trình bày quy trình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của 

luận án bao gồm phương pháp thu thập số liệu, phương pháp phân tích và xử lý số liệu. 

 3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

 3.1.1 Quy trình nghiên cứu 

 Quy trình nghiên cứu của luận án được tiến hành theo các bước sau (Hình 3.1): 

 

Hình 3.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu của luận án 

(Nguồn: tác giả tổng hợp, 2020) 

 Quy trình thực hiện của luận án được tiến hành theo hai giai đoạn: nghiên cứu 

sơ bộ và nghiên cứu chính thức. 

 Nghiên cứu sơ bộ: 

 - Trước tiên, nghiên cứu tổng quan tài liệu, nghiên cứu lý thuyết và công trình 

nghiên cứu liên quan nhằm mục tiêu hệ thống lý thuyết khoa học, xác định mục tiêu 

nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu (định tính hay định lượng). 

 - Tiếp theo trong giai đoạn này, tiến hành nghiên cứu định tính bằng kỹ thuật 

thảo luận nhóm và phỏng vấn chuyên sâu 8 chuyên gia gồm: các giảng viên trường Đại 

học, lãnh đạo Sở NN&PTNT và lãnh đạo SFC. Mục tiêu của phỏng vấn chuyên sâu 

nhằm điều chỉnh hoặc bổ sung bảng câu hỏi cho phù hợp. 

 - Kế tiếp, tiến hành nghiên cứu thử nghiệm, với số mẫu là: 20 hộ nuôi, 4 tác 

nhân trung gian và 2 SFC, mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm hoàn thiện bảng câu 

hỏi trước khi nghiên cứu chính thức. 
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 Nghiên cứu chính thức: 

 - Sau khi hoàn chỉnh bảng câu hỏi chính thức, tiến hành thu thập dữ liệu chính 

thức bao gồm: 300 hộ nuôi tôm theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện và phỏng vấn 

trực tiếp, 30 trung gian mua bán tôm và 4 SFC theo phương pháp liên kết chuỗi và 

phỏng vấn trực tiếp.  

 - Sau khi có dữ liệu chính thức, tiến hành xử lý, phân tích các dữ liệu thu thập 

được thông qua phần mềm SPSS 25.0. Tiếp theo, viết báo cáo kết quả nghiên cứu; 

thảo luận và đề xuất các hàm ý chính sách. 

 - Báo cáo kết quả nghiên cứu thông qua các chuyên đề tiến sĩ, tiến hành hội thảo 

góp ý, hiệu chỉnh nội dung luận án trước khi bảo vệ trước hội đồng khoa học cấp Bộ 

môn, cấp Khoa; hiệu chỉnh theo góp ý của hội đồng, hoàn chỉnh nội dung luận án; báo 

cáo nội dung luận án cấp trường, hiệu chỉnh theo góp ý của hội đồng và cuối cùng 

hoàn chỉnh luận án. 

 3.1.2 Bảng câu hỏi 

 - Trong giai đoạn nghiên cứu sơ bộ. Trước tiên, thông qua tổng quan tài liệu và 

kế thừa bảng câu hỏi khảo sát trong nghiên cứu của Nguyễn Phú Son và các cộng sự 

(2020) tác giả xây dựng bảng câu hỏi lần 1 và thang đo được đo lường bằng thang đo 

Likert 5 mức độ, thấp nhất là (5) rất không quan trọng đến (1) rất quan trọng để đánh 

giá mức độ quan trọng của các yếu tố được khảo sát.  

 - Tiếp theo, tiến hành thảo luận với các chuyên gia nhằm mục đích thảo luận, 

xác định vấn đề nghiên cứu, hình thành bảng câu hỏi khảo sát và các thang đo. Các 

chuyên gia được trao đổi gồm các giảng viên của trường Đại học Cần thơ đã từng có 

các công trình nghiên cứu liên quan đến sản phẩm tôm, ngành hàng tôm hoặc các sản 

phẩm nông nghiệp khác có liên quan (Phụ lục 1). Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng 

bao gồm lãnh đạo một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nuôi, cung ứng, chế 

biến tôm; và các chuyên gia khác có liên quan đến hoạt động của sản phẩm tôm. 

 - Kế tiếp trong giai đoạn này, tiến hành nghiên cứu định tính bằng kỹ thuật thảo 

luận nhóm và phỏng vấn chuyên sâu với 8 chuyên gia (Phụ lục 1). Mục tiêu của phỏng 

vấn chuyên sâu nhằm điều chỉnh hoặc bổ sung thiết kế nghiên cứu cho phù hợp. Thảo 

luận, bổ sung, điều chỉnh bảng câu hỏi khảo sát và các thang đo.  

 Một số kết quả thảo luận chủ yếu để hoàn chỉnh bảng câu hỏi như sau: 
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+ Nên bám vào khung phân tích để đặt câu hỏi. Bảng câu hỏi nên rút ngắn và bỏ 

bớt những nội dung không cần thiết như (phần thông tin chung từ 8 câu hỏi ban đầu 

xuống còn 5 câu). 

+ Không cần hỏi sâu về mặt kỹ thuật nuôi tôm và chỉ hỏi trên 1 ao trong vụ gần 

nhất thay vì hỏi cho nhiều ao trong 1 năm. 

+ Sản lượng và giá bán theo bảng câu hỏi gốc là hỏi của hai năm 2018, 2019. 

Sau khi thảo luận với các chuyên gia đổi lại là hỏi cho vụ gần nhất. 

+ Các khoản mục chi phí ban đầu hỏi số tiền cho hai năm 2018, 2019. Sau khi 

thảo luận với các chuyên gia đổi lại là hỏi cho vụ gần nhất. 

+ Các khoản mục chi phí được rút gọn lại và được liệt kê sẵn và được hỏi theo 

tỷ lệ % trên tổng chi phí trong vụ gần nhất, như vậy tuy không chính xác nhưng hộ 

nuôi sẽ dễ trả lời hơn, vì hộ nuôi thường ghi chép không chính xác. 

+ Trong hoạt động tiêu thụ tôm, chỉ tập trung về sản lượng và số tiền (doanh 

thu) bán tôm trong vụ gần nhất (sản lượng x giá bán) thay vì hỏi về thông tin về giá 

bán (giá bán cho 3 vụ gần nhất trên diện tích của ao lớn nhất). 

+ Thay đổi nhận định từ “3. Trung bình” thành “3. Quan trọng”. 

 - Sau khi bảng câu hỏi và thang đo lần 1 được hoàn thành, tiến hành nghiên cứu 

thử nghiệm để điều tra thử và kiểm tra tính phù hợp của các phiếu điều tra. Trong cuộc 

khảo sát, ngoài các câu hỏi liên quan đến nội dung nghiên cứu đã thiết kế sẵn, khi 

phỏng vấn các 20 hộ nuôi, 4 tác nhân trung gian và 2 SFC thì bảng câu hỏi được bổ 

sung, và hoàn thiện theo góp ý để tiến hành thực hiện điều tra chính thức. 

 Một số thay đổi, bổ sung để hoàn chỉnh bảng câu hỏi như sau:  

 + Bổ sung yếu tố tôm sạch, không nhiễm kháng sinh trong các yếu tố ảnh hưởng 

đến giá bán; 

 + Bổ sung yếu tố thiếu điện (ao ở xa đường điện chính), hệ thống thủy lợi vào 

nội dung những rào cản;  

 + Khi hỏi về lợi nhuận của trung gian, câu hỏi được xây dựng theo hướng liệt kê 

sẵn là khi mua bán trên 1 ao tôm, lợi nhuận gộp (giá bán – giá mua) thông thường là 

khoảng bao nhiêu đồng/ kg tôm thẻ (hoặc khoảng … %) 

 - Sau khi có kết quả khảo sát chính thức, các số liệu thu thập được tính toán các 

giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và tỷ lệ phần trăm thông qua phần mềm SPSS 25.0. 
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 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Nội dung này nhằm trình bày các phương pháp thu thập số liệu; phương pháp 

phân tích và xử lý số liệu dựa trên cơ sở kế thừa các phương pháp nghiên cứu của 

những nghiên cứu trước đây đã được trình bày trong nội dung tổng quan tài liệu. 

 3.2.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 

 3.2.1.1 Dữ liệu thứ cấp  

 Dữ liệu liên quan đến tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu tôm giai đoạn từ 

năm 2016 đến năm 2020 được thu thập từ các Báo cáo xuất khẩu thủy sản Việt Nam 

của VASEP, từ niên giám thống kê các Tỉnh vùng ĐBSCL năm 2020, tài liệu hội thảo 

có liên quan của Bộ NN&PTNT. Bên cạnh đó, dữ liệu thứ cấp cũng được thu thập từ 

Báo cáo tài chính và các báo cáo khác của SFCs trong nghiên cứu.  

 3.2.1.2 Dữ liệu sơ cấp 

 a. Phương pháp xác định địa bàn khảo sát 

 Địa bàn khảo sát được xác định là ba tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng được 

chọn để thực hiện nghiên cứu vì các tỉnh này có diện tích nuôi tôm lớn ở ĐBSCL trong 

giai đoạn từ năm 2016 đến 2020. Năm 2019, diện tích nuôi tôm thẻ tại ba Tỉnh này là 

57 nghìn ha, chiếm 65% diện tích nuôi tôm thẻ vùng ĐBSCL (Bộ NN&PTNT, 2020).  

 b. Xác định cỡ mẫu 

 Trong phân tích thống kê, mẫu phải đủ lớn để đảm bảo độ tin cậy nhất định. Do 

hộ nuôi tôm tại thời điểm nghiên cứu biến động rất lớn và thường xuyên biến động 

trong năm, việc thống kê tổng số hộ nuôi gặp nhiều khó khăn nên khó xác định tổng 

thể. Trong trường hợp cỡ mẫu lớn (hơn 10.000) hoặc chưa biết được tổng thể, theo 

Fisher và ctv (1998) cỡ mẫu được xác định theo công thức sau:  

 n = [z2 (p x q)/ e2]  

 Trong đó: n = là cỡ mẫu; z = giá trị phân phối tương ứng với độ tin cậy lựa chọn 

(nếu độ tin cậy 95% thì giá trị z là 1,96…); p = là ước tính tỷ lệ % của tổng thể; q = 1-

p (thường tỷ lệ p và q được ước tính 50%/ 50% đó là khả năng lớn nhất có thể xảy ra 

của tổng thể); e = sai số cho phép (trong nghiên cứu này là 10%).  

 Theo công thức trên, số lượng mẫu cần phỏng vấn để đạt được độ tin cậy 95% 

là 96 quan sát: n = [z2 (p x q)/ e2] = [1.96 (0.5 x 0.5)/ 0,12] = 96. 

 Do đó, nghiên cứu chọn mỗi tỉnh 100 quan sát (ba tỉnh là 300 quan sát) là phù 

hợp. 
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c. Phương pháp chọn mẫu điều tra 

 - Áp dụng phương pháp chọn mẫu theo cụm. Theo phương pháp này, 3 trong số 

các tỉnh có nuôi tôm thẻ ở ĐBSCL được chọn để tiến hành thu thập thông tin các hộ 

nuôi, bao gồm: Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng. Ba địa phương này được lựa chọn là 

do năm 2019 diện tích nuôi tôm thẻ tại ba Tỉnh này là 57 nghìn ha, chiếm 65% diện 

tích nuôi tôm thẻ vùng ĐBSCL. 

 - Tiếp tục áp dụng phương pháp chọn mẫu theo cụm. Tại mỗi tỉnh sẽ chọn ra 

một số huyện có diện tích nuôi tôm thẻ lớn. Tại Cà Mau, gồm Huyện Cái Nước, Phú 

Tân và Đầm Dơi và 1 số ít ở Thành phố Cà Mau. Tỉnh Bạc Liêu gồm Huyện Đông 

Hải, Vĩnh Lợi, Hòa Bình và 1 số ít ở Thành phố Bạc Liêu. Tỉnh Sóc Trăng gồm 3 

Huyện: Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu và Trần Đề. Lý do chọn các huyện này trong các tỉnh là 

do các huyện này có diện tích nuôi lớn so với các huyện khác trong tỉnh. 

 Đối với hộ nuôi 

 Kế thừa phương pháp chọn quan sát mẫu trong những nghiên cứu trước đây. 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện theo địa bàn khảo sát theo 

tiêu chí diện tích nuôi tôm đối với 300 hộ nuôi tại địa bàn nghiên cứu. Tổng số 300 

quan sát sẽ được phân bổ cho 3 tỉnh thuộc ĐBSCL có diện tích nuôi tôm thẻ lớn là Sóc 

Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Số lượng quan sát đối với hộ nuôi tôm được trình bày 

trong Bảng 3.1. Tiếp theo, từ 3 tỉnh này chọn ra 3 huyện có diện tích nuôi tôm lớn 

nhất; tại mỗi huyện được chọn, tiến hành chọn mẫu số hộ nuôi tôm theo phương pháp 

thuận tiện và phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi bán cấu trúc (Phụ lục 13). 

Bảng 3.1. Số lượng quan sát đối với hộ nuôi tôm 

Địa bàn khảo sát 

(Tỉnh) 

Diện tích 

2019 (ha) 

Tỷ lệ 

% 

Số quan sát 

kự kiến 

Số quan sát 

thực tế 

- Sóc Trăng 38.400 67,84 204 185 

- Bạc Liêu 10.900 19,26 58 51 

- Cà Mau 7.304 12,90 39 64 

Tổng 56.604 100 300 300 

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ dữ liệu thứ cấp, 2019) 

 Cụ thể như sau: 

 - Tỉnh Sóc Trăng có diện tích nuôi tôm thẻ là 38.400 ha, chiếm 67,84% trong 

56.604 ha. Vì vậy, số quan sát đối với hộ nuôi tôm trong Tỉnh Sóc Trăng tương đương 

67,84% trong 300 quan sát là 204 quan sát. 



45 

 

 

 - Tỉnh Bạc Liêu có diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng là 10.900 ha, chiếm 

19,26% trong 56.604 ha. Vì vậy, số quan sát đối với hộ nuôi tôm trong Tỉnh Bạc Liêu 

tương đương 19,26% trong 300 quan sát là 58 quan sát. 

 - Tỉnh Cà Mau có diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng là 7.304 ha, chiếm 12,9% 

trong 56.604 ha. Vì vậy, số quan sát đối với hộ nuôi tôm trong Tỉnh Cà Mau tương 

đương 12,9% trong 300 quan sát là 39 quan sát. 

 Tuy nhiên, năm 2020 khi tiến hành lấy mẫu quan sát đối với các hộ nuôi, do ảnh 

hưởng của thời tiết, dịch bệnh, có nhiều hộ nuôi không còn nuôi tôm nữa mà chuyển 

sang nghề khác, bên cạnh đó do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên việc phỏng 

vấn các hộ nuôi gặp rất nhiều khó khăn; vì vậy, số lượng quan sát đối với hộ nuôi tôm 

trên từng địa bàn có thay đổi so với kế hoạch ban đầu (chi tiết như trong Bảng 3.1). 

 Đối với các trung gian 

 Đối với các trung gian, nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu theo mối 

quan hệ liên kết chuỗi (dòng chảy). Tuy nhiên, năm 2020 khi tiến hành quan sát đối 

với các trung gian do ảnh hưởng của mất mùa và giá tôm nguyên liệu giảm nhiều từ 

năm 2019 nên nhiều trung gian đã chuyển sang nghề khác và cũng do ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid 19 nên việc phỏng vấn các hộ nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, 

đối với các trung gian, nghiên cứu chỉ phỏng vấn trực tiếp 30 trung gian theo mối quan 

hệ liên kết chuỗi (dòng chảy) bằng bảng câu hỏi đã được thiết kế sẵn (Phụ lục 14). 

 Đối với các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu 

 Đối với SFCs, để phù hợp với việc tính toán CR4, tác giả chọn số quan sát là 4 

doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam, trong giai đoạn từ năm 2016 

đến 2020, tổng lượng tôm thẻ mua vào trong năm 2019 của 4 SFC này là 95.824 tấn 

(chiếm khoảng 22,65% tổng sản lượng tôm thẻ vùng ĐBSCL năm 2019) và được 

phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi có đã được thiết kế sẵn (Phụ lục 15). 

 d. Thảo luận nhóm 

 Thảo luận nhóm là kỹ thuật thu thập dữ liệu phổ biến trong nghiên cứu định 

tính. Nhóm được thảo luận bao gồm 11 chuyên gia (phụ lục 1) là chuyên gia nghiên 

cứu các vấn đề liên quan đến ngành hàng tôm, các giảng viên của trường Đại học và 

một số cán bộ quản lý cấp cao của SFCs. Thảo luận nhóm nhằm mục tiêu khám phá, 

điều chỉnh một số nội dung và thuật ngữ, bổ sung hoặc loại bỏ các biến quan sát dùng 

để đo lường các khái niệm nghiên cứu. 
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 e. Phỏng vấn chuyên sâu 

 Phương pháp này được tiến hành tiếp theo sau thảo luận nhóm, dựa vào bảng 

câu hỏi được chuẩn bị sẵn để phỏng vấn chuyên sâu 8 chuyên gia gồm các giảng viên, 

lãnh đạo SFCs, các chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản (phụ lục 1). Phỏng vấn chuyên 

sâu nhằm bổ sung hoặc điều chỉnh bảng câu hỏi khảo sát và các thang đo cho phù hợp. 

 3.2.2 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

 Kế thừa các phương pháp phân tích số liệu đã được nhiều nghiên cứu sử dụng. 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê mô tả; và các phương pháp phân tích 

SCP như: hệ số Gini và đường cong Lorenz, tỷ lệ CR4, chỉ số HHi, thị phần, phân tích 

lợi nhuận gộp để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu đề ra. 

 3.2.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 

 Thống kê mô tả là tập hợp tất cả các phương pháp đo lường, mô tả và trình bày 

số liệu (Võ Thị Thanh Lộc, 2010). Đây là phương pháp liên quan đến việc thu thập số 

liệu, tính toán và mô tả một cách tổng quát đối tượng nghiên cứu, các yếu tố phân tích, 

thông qua các chỉ tiêu như giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, số trung bình, tỷ lệ, độ lệch 

chuẩn, tần suất. Các số liệu thu thập được tính toán các giá trị trung bình, độ lệch 

chuẩn và tỷ lệ phần trăm thông qua phần mềm SPSS 25.0 (Phụ lục 16). 

 3.2.2.2 Phương pháp phân tích so sánh 

 Mục đích của phương pháp này là so sánh hai chỉ tiêu cùng loại hay khác nhau 

nhưng có liên hệ với nhau để đánh giá sự tăng lên hay giảm xuống của một chỉ tiêu 

nào đó qua thời gian, hay các nhà quản trị muốn đánh giá một vấn đề nào đó ở hai thị 

trường khác nhau (Võ Thị Thanh Lộc, 2010). 

 So sánh số tuyệt đối, so sánh số tương đối nhằm đối chiếu các chỉ tiêu, so sánh 

lợi nhuận đạt được, so sánh hiệu quả kinh tế, so sánh GTGT của các tác nhân tham gia 

trong ngành hàng…. Bên cạnh đó, phân tích so sánh cũng nhằm đánh giá kết quả đạt 

được của nghiên cứu này so với những kết quả nghiên cứu trước đây. 

 3.2.2.3 Phân tích mức độ tập trung của thị trường 

 Hệ số Gini và đường cong Lorenz 

 Công thức tính Hệ số Gini như sau: 

 

 Trong đó: Pi: Tỷ lệ phần trăm cộng dồn của thương nhân thứ i trong tổng số các 

thương nhân có trong mẫu khảo sát. Si: Tỷ lệ phần trăm cộng dồn của lượng sản phẩm 
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tiêu thụ thứ i bán ra trên thị trường trong tổng số lượng sản phẩm bán ra trong mẫu 

khảo sát. 

 Hệ số Gini thể hiện mức độ tập trung (hay phân tán) của thương nhân trên thị 

trường. Hệ số này biến động từ 0 đến 1, hệ số càng cao mức độ tập trung càng cao. 

Nếu Gini = 0, có sự cạnh tranh hoàn hảo trên thị trường, khi đó đồ thị Lorenz sẽ là 

đường thẳng 45 độ với góc tọa độ. Nếu Gini = 1, có sự độc quyền hoàn toàn trên thị 

trường, khi đó đồ thị Lorenz sẽ là đường hợp với tam giác vuông 90 độ.  

 Tỷ lệ tập trung CR4: là tổng thị phần của 04 doanh nghiệp hàng đầu (có thị 

phần lớn nhất). CR4 được tính theo công thức sau: 

 
Trong đó: Si là thị phần của doanh nghiệp thứ i trên thị trường 

 Dựa vào các mức độ tập trung CR4, để phân loại thị trường thành các dạng như 

sau: cạnh tranh hoàn hảo, cạnh tranh độc quyền, độc quyền nhóm và độc quyền 

(Mohamed và ctv, 2015). 

 Chỉ số HHi: chỉ số HHi là chỉ tiêu phản ánh mức độ tập trung người bán ở một 

thị trường có tính đến tổng số công ty trên một thị trường và quy mô tương đối của họ. 

Chỉ số HHi thường được tính bằng công thức sau: 

 
Trong đó n là tổng số doanh nghiệp, si là thị phần của doanh nghiệp thứ i. 

 Theo thông lệ quốc tế, một thị trường được coi là cạnh tranh khi HHi ≤ 1.000 

tương ứng với thị trường không mang tính tập trung; và khi 1.000 < HHi ≤ 1.800 thì 

thị trường tập trung ở mức độ vừa phải; và khi HHi > 1.800 thì thị trường tập trung ở 

mức độ cao (Mohamed và ctv, 2015). 

 3.2.3.3 Phương pháp chuyên gia 

 Phương pháp chuyên gia được sử dụng nhằm mục đích thảo luận xác định vấn 

đề nghiên cứu, hình thành các thang đo, bảng câu hỏi khảo sát. Phương pháp chuyên 

gia thông qua kỹ thuật bảng thông tin chủ yếu là phương pháp thông dụng để tìm hiểu 

thêm hoặc kiểm chứng những thông tin đã có từ trước, hoặc đối chiếu những thông tin 

thu thập qua điều tra phỏng vấn chính thức về một chủ đề riêng biệt nào đó (như về giá 

cả nông sản, thị trường tiêu thụ, …). Chuyên gia được phỏng vấn trong nghiên cứu này 

là các chuyên gia nghiên cứu các vấn đề liên quan đến ngành hàng tôm, các giảng viên 

của trường Đại học và một số cán bộ quản lý cấp cao của SFCs. 
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 3.2.3.4 Các phương pháp khác 

 Bên cạnh các phương pháp nêu trên, luận án này còn sử dụng thêm các phương 

pháp phân tích khác như thị phần; phân tích lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp. 

 Thị phần, hay tỷ trọng trong thị trường (market share) là tỷ trọng của một 

doanh nghiệp cá biệt trong tổng mức tiêu thụ hay sản lượng của một thị trường. Số liệu 

về tỷ trọng thị trường được dùng để tính mức độ tập trung của người bán trong một thị 

trường (Mohamed và ctv, 2015).  

 Lợi nhuận gộp, lợi nhuận gộp là khoản chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá 

vốn hàng bán trong kỳ. 

 3.2.3 Khung phân tích SCP thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL 

 Từ mô hình SCP nghiên cứu thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL (Hình 2.10), dựa 

trên các phương pháp nghiên cứu vừa trình bày, nghiên cứu sẽ tiến hành phân tích các 

yếu tố trong cấu trúc, sự vận hành và kết quả thực hiện thị trường. Trong mô hình SCP 

này có mối liên quan mật thiết với nhau. Cấu trúc thị trường, sự vận hành của thị 

trường ảnh hưởng đến kết quả thực hiện thị trường, và sự tác động trở lại của kết quả 

thị trường, sự vận hành của thị trường ảnh hưởng đến cấu trúc thị trường và sự vận 

hành của thị trường. Khung nghiên cứu SCP thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL và 

phương pháp phân tích được trình bày trong Hình 3.2 

 

Hình 3.2. Khung phân tích SCP thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL 

(Nguồn: tác giả tổng hợp, 2020) 

Cấu trúc thị trường được phân tích thông mức độ tập trung thị trường. Mức độ 

tập trung thị trường được phân tích bằng hệ số Gini, CR4 và chỉ số HHi. Và tập trung 
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vào CR4 và chỉ số HHi, vì đây là hai chỉ số phổ biến nhất được xem là thang đo gốc để 

đo lường mức độ tập trung thị trường (Krivka, 2016) nhằm cho biết thị trường tôm của 

vùng ĐBSCL thuộc loại thị trường tập trung hay không mang tính tập trung và có xu 

hướng cạnh tranh như thế nào. 

Mức độ khác biệt của sản phẩm: Phân loại chất lượng sản phẩm tôm nuôi dựa 

vào các tiêu chuẩn kháng sinh đạt được ở các thị trường; mức độ khác biệt của nhóm 

sản phẩm GTGT so với sản phẩm truyền thống được chế biến từ các doanh nghiệp chế 

biến thể hiện các thuộc tính khác biệt của sản phẩm. 

Các rào cản gia nhập thị trường: Một số yếu tố chính của rào cản khi tham gia thị 

trường được nghiên cứu gồm: thiếu vốn đầu tư; thiếu kiến thức chuyên môn; khó khăn 

về đầu ra sản phẩm; chứng nhận CLSP; áp lực cạnh tranh cao; thiếu điện; hệ thống 

thủy lợi.  

 Chính sách chung của Ngành: Các chính sách chung của Ngành thủy sản ảnh 

hưởng đến thị trường tôm được nghiên cứu bao gồm: chính sách quy hoạch phát triển 

ngành hàng tôm; các chính sách về giá cả; và chính sách hỗ trợ tín dụng 

Sự vận hành của thị trường được mô tả bao gồm: mô tả chức năng của các tác 

nhân tham gia trên thị trường, mô tả hoạt động của các tác nhân tham gia trên thị 

trường (vấn đề về vốn, giá cả và thông tin thị trường) và sự liên kết của các tác nhân 

tham gia trên thị trường.  

 Kết quả thị trường, kế thừa từ các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này sử 

dụng yếu tố lợi nhuận gộp làm biến đại diện để phân tích kết quả thị trường tôm nuôi 

vùng ĐBSCL, ngoài phân tích lợi nhuận gộp ra còn phân tích thêm hiệu quả tài chính 

giữa các tác nhân tham gia trong thị trường. 

 Tóm lại, Chương 3 đã trình bày quy trình nghiên cứu và phương pháp nghiên 

cứu của luận án (phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp) bao gồm 

phương pháp xác định địa bàn khảo sát, xác định cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu. 

Trình bày phương pháp phân tích, phương pháp xử lý số liệu và khung phân tích SCP 

thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL; nội dung chương tiếp theo của luận án sẽ trình bày 

kết quả nghiên cứu và thảo luận. 
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CHƯƠNG 4  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 Chương này trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận. Bao gồm khái quát tình 

hình sản xuất và tiêu thụ tôm nuôi vùng ĐBSCL, phân tích cấu trúc thị trường, phân 

tích sự vận hành của thị trường, phân tích kết quả thị trường và thảo luận các kết quả 

nghiên cứu để từ đó làm cơ sở cho việc đề xuất các hàm ý chính sách. 

 4.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TÔM 

 4.1.1 Tổng quan về địa bàn nghiên cứu 

 ĐBSCL nằm ở hạ lưu châu thổ sông Mekong. ĐBSCL có thành phố Cần Thơ 

trực thuộc trung ương và 12 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh 

Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. 

ĐBSCL có tổng dân số toàn vùng là 17.273.630 người, chiếm gần 18% dân số cả 

nước. Về mặt diện tích, tổng diện tích các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lớn 

nhất Việt Nam (40.547,2 km²), chiếm 13% diện tích cả nước; trong đó, diện tích trồng 

lúa chiếm 47% diện tích và 56% sản lượng lúa cả nước; xuất khẩu gạo từ toàn vùng 

chiếm tới 90% sản lượng; và thủy sản chiếm 70% diện tích, 40% sản lượng và 60% 

kim ngạch xuất khẩu cả nước. Mặc dù, ĐBSCL có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn 

cả nước (năm 2015 tăng 7,8% trong khi cả nước tăng 6,8%), tuy nhiên, đứng về 

phương diện thu nhập vẫn còn nghèo: thu nhập bình quân đầu người với mức 54 triệu 

đồng (cả nước là 64 triệu đồng/người/năm) (Tổng cục Thống kê, 2019). 

 Vùng ĐBSCL có hệ thống sông, kênh rạch, bờ biển và nhiều điều kiện thuận lợi 

cho phát triển, nuôi trồng thủy sản, đóng góp khoảng 70% sản lượng thủy sản của cả 

nước. Với những lợi thế về mặt tự nhiên, ĐBSCL có tiềm năng rất lớn phát triển nuôi 

trồng  thủy  sản  (NTTS),  khoảng  trên  1,3  triệu  ha,  trong  đó  nuôi  mặn,  lợ khoảng 

886 nghìn ha (chiếm 89% diện tích nuôi của cả nước), nuôi nước ngọt khoảng 480 

nghìn ha (chiếm 52% diện tích nuôi của cả nước). Đối tượng nuôi thủy sản đa dạng 

như là: cá tra, tôm nước lợ (tôm sú, tôm thẻ) và nhiều giống loài thủy sản khác. Diện 

tích NTTS  vùng  ĐBSCL  liên  tục  tăng  trong  giai  đoạn  từ 2010 đến 2019,  từ  

745,293 nghìn ha lên 936,473 nghìn ha, tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn là 

2,57%/năm. Diện tích nuôi nước mặn, lợ chiếm đa số trong tổng diện tích NTTS 

vùng ĐBSCL. Năm 2019, diện tích nuôi nước lợ, mặn chiếm trên 85% tổng diện tích 

NTTS của vùng. Trong diện tích nuôi trồng thuỷ sản mặn lợ năm 2019 thì tôm nước lợ 
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chiếm đến 88,4% tổng diện tích và 11,6% diện tích còn lại là nuôi các loài thuỷ sản 

khác như cua, nghêu, cá, .... Sản lượng NTTS vùng ĐBSCL tăng từ 1.986 nghìn tấn 

năm 2010 lên 3.254 nghìn tấn năm 2019, tăng gấp 1,6 lần trong giai đoạn 10 năm. Tốc 

độ tăng trưởng về sản lượng trung bình giai đoạn đạt 5,66%/năm, cao hơn so với mức 

tăng về diện tích là 2,57%/năm, điều này cho thấy năng suất nuôi đã từng bước được 

cải thiện. Giá trị sản xuất NTTS vùng ĐBSCL tăng liên tục từ hơn 78 nghìn tỷ đồng 

năm 2010 lên trên 178 nghìn tỷ đồng năm 2018 (tăng hơn 2,2 lần), tốc độ tăng trưởng 

giá trị trung bình năm đạt 5,69%, cao hơn quy mô tăng trưởng về diện tích 

(2,57%/năm) và sản lượng (5,66%/năm) (Bộ Nông nghiệp & PTNT, 2020). 

Ba tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng là các tỉnh có diện tích và sản lượng  

nuôi tôm lớn ở ĐBSCL. Tổng diện tích nuôi tôm năm 2019 trên địa bàn là 459 nghìn 

ha, chiếm 69% diện tích tôm nuôi của vùng ĐBSCL. Trong đó, phần diện tích nuôi 

tôm thẻ là 57 nghìn ha, chiếm khoảng 65% diện tích tôm nuôi thẻ của vùng ĐBSCL. 

Sản lượng tôm nuôi trên địa bàn có sự gia tăng về mặt sản lượng trong giai đoạn 5 

năm, từ năm 2015 đến năm 2019. Năm 2015, sản lượng tôm nuôi trên địa bàn là 322 

nghìn tấn; và năm 2019, sản lượng tôm nuôi vùng là 472 nghìn tấn. Trong đó, sản 

lượng tôm thẻ nuôi trên địa bàn có sự gia tăng rất lớn về mặt sản lượng trong giai đoạn 

từ năm 2015 đến năm 2019. Cụ thể, năm 2015, sản lượng tôm thẻ nuôi trên địa bàn là 

153 nghìn tấn; và đến năm 2019, sản lượng này là 268 nghìn tấn. Mặc dù tỷ trọng diện 

tích nuôi tôm thẻ trong tổng diện tích nuôi tôm trên địa bàn là tương đối và tăng 

trưởng ít hàng năm; năm 2015 tỷ trọng này là 9%; và năm 2019 tỷ trọng này là 12%. 

Tuy nhiên, về mặt sản lượng thì thì tỷ trọng tương ứng này rất cao và tăng mạnh qua 

các năm, cụ thể: năm 2015 tỷ trọng này là 48%; và đến năm 2019 tỷ trọng này là 57%. 

Điều này cho thấy sản lượng và năng suất tôm thẻ nuôi trên vùng nghiên cứu có sự gia 

tăng rõ rệt. 

 4.1.2 Khái quát về ngành hàng tôm 

 Nhu cầu tiêu thụ tôm ngày càng tăng do tăng dân số và thu nhập của người dân 

được cải thiện ở cả thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu, đặc biệt ở thị trường 

xuất khẩu. Nếu như tổng giá trị xuất khẩu (GTXK) tôm của cả nước trong năm 2016 

khoảng 3,151 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 45% trong tổng GTXK ngành thủy sản, thì 

trong năm 2020 con số này lên đến gần 3,730 tỷ USD. Ngành hàng tôm của Việt nam, 

chủ yếu là ở vùng ĐBSCL, tính đến cuối  năm 2019 đã xuất khẩu tôm sang 150 quốc 
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gia trên thế giới; ngành hàng tôm ngày càng chiếm vị trí quan trọng, đóng góp tỷ trọng 

lớn vào tổng xuất khẩu thủy sản chung của cả nước. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 

2020, tỷ trọng xuất khẩu tôm trung bình chiếm khoảng 43% tổng giá trị xuất khẩu thủy 

sản (XKTS) chung của cả nước. Giá trị của xuất khẩu tôm trong xuất khẩu thủy sản 

được trình bày trong Bảng 4.1. 

Bảng 4.1. Giá trị xuất khẩu thủy sản và tôm của Việt Nam (triệu USD) 

 

Nội dung 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

 

Giá trị 

Tăng 

trưởng 

(%) 

 

Giá trị 

Tăng 

trưởng 

(%) 

 

Giá trị 

Tăng 

trưởng 

(%) 

 

Giá trị 

Tăng 

trưởng 

(%) 

 

Giá trị 

Tăng 

trưởng 

(%) 

- XK TS 7.053 7 8.316 18 8.802 6 8.578 -3 8.400  -2 

- XK Tôm 3.151 7 3.855 22 3.554 -8 3.363 -5 3.730  11  

Tỷ trọng (%) 45  46  40  39  44  

(Nguồn: Báo cáo ngành hàng tôm Việt Nam 2015-2019; và VASEP, 2020) 

 Qua Bảng 4.1 cho thấy, từ năm 2016 đến 2020, tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt 

Nam có xu hướng tăng. Giá trị xuất khẩu đạt mức 3.151 triệu USD vào năm 2016, tăng 

7% so với năm 2015. Năm 2017, giá trị xuất khẩu đạt mức cao nhất là 3.855 triệu 

USD, tăng 22% so với năm 2016. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu giảm dần trong hai năm 

tiếp theo và đạt 3.363 triệu USD vào năm 2019. Năm 2020, giá trị xuất khẩu đạt mức 

cao là 3.730 triệu USD, tăng 11% so với năm 2019. 

 4.1.2.1 Diện tích nuôi tôm 

 Tính đến năm 2020, diện tích nuôi tôm ở Việt Nam là 737 nghìn ha với 2 loài 

chính là tôm thẻ và tôm sú. Từ năm 2016 đến 2018, diện tích nuôi tôm của cả nước 

tăng từ 2% đến 4% hàng năm, từ 694 nghìn ha lên 736 nghìn ha. Sang năm 2019, diện 

tích nuôi tôm giảm nhẹ so với 2018, còn 720 nghìn ha. Năm 2020, diện tích nuôi tôm 

tăng nhẹ so với 2019, là 737 nghìn ha. Diện tích nuôi tôm của Việt Nam được trình 

bày trong Bảng 4.2. 

Bảng 4.2. Diện tích tôm nuôi của Việt Nam (1.000 ha) 

 

Nội dung 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Diện 

tích 

Tăng 

trưởng 

(%) 

Diện  

tích 

Tăng 

trưởng 

(%) 

Diện  

tích 

Tăng 

trưởng 

(%) 

Diện  

tích 

Tăng 

trưởng 

(%) 

Diện  

tích 

Tăng 

trưởng 

(%) 

- Tôm thẻ 94 4 99 5 104 5 100 -4 110  10  

- Tôm sú 600 2 622 4 632 2 620 -2 627  1  

Tổng 694 2 721 4 736 2 720 -2 737  2  

(Nguồn: Báo cáo ngành hàng tôm Việt Nam 2015-2019; và VASEP, 2020) 
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 Qua Bảng 4.2 cho thấy, diện tích nuôi tôm thẻ tăng liên tục từ 2016 đến 2018; 

năm 2018, diện tích nuôi tôm thẻ đạt 104 nghìn ha; sang năm 2019, diện tích nuôi tôm 

thẻ giảm nhẹ so với 2018, còn 100 nghìn ha. Năm 2020, diện tích nuôi tôm thẻ tăng 

10% so với 2019, là 110 nghìn ha. Bên cạnh đó, diện tích nuôi tôm sú cũng có xu 

hướng tăng từ 2016 đến 2020, năm 2016, diện tích nuôi tôm sú là 600 nghìn ha và ở 

năm 2020 tăng lên 627 nghìn ha. 

 4.1.2.2 Sản lượng tôm nuôi 

 Năm 2016, sản lượng tôm nuôi của Việt Nam đạt 657 nghìn tấn, tăng trong 

những năm tiếp theo và đạt sản lượng cao nhất vào năm 2020 là 900 nghìn tấn, với 

mức tăng 37%. Sản lượng tôm nuôi của Việt Nam được trình bày  trong Bảng 4.3. 

Bảng 4.3. Sản lượng tôm nuôi của Việt Nam (1.000 tấn) 

 

Nội dung 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Sản 

lượng 

Mức 

tăng 

(%) 

Sản 

lượng 

Mức 

tăng 

(%) 

Sản 

lượng 

Mức 

tăng 

(%) 

Sản 

lượng 

Mức 

tăng 

(%) 

Sản 

lượng 

Mức 

tăng 

(%) 

- Tôm thẻ 393 15 427 9 464 9 480 3  632   32  

- Tôm sú 264 1 256 -3 298 16 270 -9  268   -1 

Tổng 657 9 683 4 762 12 750 -2  900   20  

(Nguồn: Báo cáo ngành hàng tôm Việt Nam 2015-2019; và VASEP, 2020) 

Qua Bảng 4.3 cho thấy, sản lượng tôm thẻ tăng từ 393 nghìn tấn ở năm 2016 đến 

2020 đạt 632 nghìn tấn. Trong khí đó, sản lượng tôm sú tăng giảm không ổn định 

trong giai đoạn 5 năm từ 2016 đến 2020, với sản lượng đạt cao nhất vào năm 2018 là 

298 nghìn tấn, tuy nhiên, đến năm 2020 giảm còn 268 nghìn tấn. 

 4.1.2.3 Tình hình xuất khẩu 

 Trong giai đoạn 5 năm, từ năm 2016 đến 2020, xuất khẩu tôm của Việt Nam 

tăng 18% từ 3.151 triệu USD năm 2016 lên 3.733 triệu USD năm 2020. Tình hình xuất  

khẩu của sản phẩm tôm nuôi của Việt Nam được trình bày trong Bảng 4.4. 

Bảng 4.4. Sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt Nam (triệu USD) 

Nội dung 
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Giá trị (%) Giá trị (%) Giá trị (%) Giá trị (%) Giá trị (%) 

- Tôm thẻ  1.958   62   2.530   66   2.441   69   2.358   70   2.715   73  

- Tôm sú  931   30   879   23   817   23   687   20   575   15  

- Tôm khác  262   8   446   12   296   8   318   10   443   12  

Cộng  3.151   100   3.855   101   3.554   100   3.363   100   3.733   100  

Mức tăng (%) 7  22  -8  -5   11   

(Nguồn: Báo cáo ngành hàng tôm Việt Nam 2015-2019; và VASEP, 2020) 
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 Trong ngành hàng tôm, mặt hàng tôm góp phần vào giá trị xuất khẩu tập trung 

vào 2 loại tôm chính đó là tôm thẻ và tôm sú. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020, 

xuất khẩu tôm thẻ tăng 39% từ 1.958 triệu USD năm 2016 lên 2.715 triệu USD năm 

2020, mặt hàng tôm thẻ luôn luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu 

tôm, tăng từ 62% vào năm 2016 lên 73% vào năm 2020. Ngược với tôm thẻ, xuất khẩu 

tôm sú có xu hướng giảm trong giai đoạn từ 2016 đến 2020, giá trị xuất khẩu tôm sú 

đạt cao nhất vào năm 2016, là 931 triệu USD và thấp nhất vào năm 2020, là 575 triệu 

USD, tỷ trọng xuất khẩu tôm sú trong tổng cơ  cấu sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt 

Nam giảm từ 30% năm 2016 xuống còn 15% năm 2020. 

 a. Bốn thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam 

Trong giai đoạn 5 năm, từ năm 2016 đến 2020, bốn thị trường nhập khẩu lớn  

nhất tôm Việt Nam là thị trường EU, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, chiếm từ 73% đến 

75% tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam. Giá trị nhập khẩu của bốn thị trường 

nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam được trình bày trong Bảng 4.5. 

Bảng 4.5. Bốn thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam (triệu USD) 

 

Thị trường 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

 

Giá trị 

Mức 

tăng 

(%) 

 

Giá trị 

Mức 

tăng 

(%) 

 

Giá trị 

 

Giá trị 

 

Giá trị 

Mức 

tăng 

(%) 

 

Giá trị 

Mức 

tăng 

(%) 

- EU 600 9 863 44 838 -3 690 -18  760   10  

- Mỹ 709 8 659 -7 638 -3 654 3  869   33  

- Nhật Bản 600 3 704 17 639 -9 619 -3  613   -1 

- Trung Quốc 436 25 683 57 492 -28 543 10  526   -3 

Cộng 2.345 10 2.909 24 2.608 -10 2.505 -4  2.768   10  

Tổng XK tôm 3.151 7 3.855 22 3.554 -8 3.363 -5  3.733   11  

Tỷ trọng % 74  75  73  74   74   

(Nguồn: Báo cáo ngành hàng tôm Việt Nam 2015-2019; và VASEP, 2020) 

 Qua Bảng 4.5 cho thấy, trong giai đoạn 5 năm, xuất khẩu tôm Việt Nam sang 

bốn thị trường lớn nhất có xu hướng tăng, năm 2016 đạt giá trị xuất khẩu là 2.345 triệu 

USD và đến năm 2020 đạt giá trị xuất khẩu cao nhất là 2.768 triệu USD, tăng 18% so 

với năm 2016. Thị trường EU năm 2016 có giá trị xuất khẩu là 600 triệu USD và đạt 

mức cao nhất vào năm 2017 là 863 triệu USD, sau đó giảm trong hai năm 2018, 2019 

tiếp theo; đến năm 2020 giá trị xuất khẩu là 760 triệu USD. Thị trường Mỹ năm 2016 

có giá trị xuất khẩu là 709 triệu USD và đạt mức cao nhất vào năm 2020 là 869 triệu 

USD. Thị trường Nhật Bản cũng có xu hướng tăng, năm 2016 giá trị xuất khẩu là 600 

triệu USD và đạt mức cao nhất vào năm 2017 là 704 triệu USD và có xu hướng giảm 
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trong các năm tiếp theo. Thị trường Trung Quốc có xu hướng tăng từ năm 2016 đến 

năm 2020, năm 2016 giá trị xuất khẩu vào thị trường này là 436 triệu USD và đạt mức 

cao nhất vào năm 2017 là 683 triệu USD, đến năm 2020 giá trị xuất khẩu vào thị 

trường Trung Quốc là 526 triệu USD. Năm 2020, trong bốn thị trường nhập khẩu tôm 

lớn nhất của Việt Nam, thị trường Mỹ và thị trường EU tăng nhập khẩu (10% và 33%) 

trong khi hai thị trường còn lại đều giảm so với năm 2019. 

 b. Bốn thị trường nhập khẩu tôm thẻ lớn nhất của Việt Nam 

 Bốn thị trường nhập khẩu lớn nhất tôm thẻ của Việt Nam gồm EU, Mỹ, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, chiếm tỷ trọng từ 68% đến 78% tổng giá trị xuất khẩu tôm thẻ của 

Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Giá trị nhập khẩu của bốn thị 

trường nhập khẩu tôm thẻ lớn nhất của Việt Nam được trình bày trong Bảng 4.6. 

Bảng 4.6. Bốn thị trường nhập khẩu tôm thẻ lớn nhất của Việt Nam (triệu USD) 

 

Thị trường 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

 

Giá trị 

Mức 

tăng 

(%) 

 

Giá trị 

Mức 

tăng 

(%) 

 

Giá trị 

Mức 

tăng 

(%) 

 

Giá trị 

Mức 

tăng 

(%) 

 

Giá trị 

Mức 

tăng 

(%) 

- EU 437 18 690 58 688 -0 551 -20  413   -25 

- Mỹ 548 18 536 -2 511 -5 550 8  789   44  

- Nhật Bản 317 1 401 26 378 -6 359 -5  361   1  

- Hàn Quốc 229 92 317 38 330 4 283 -14  296   4  

Cộng 1.530 21 1.944 27 1.906 -2 1.744 -8  1.859   7  

Tổng XK tôm thẻ 1.958 12 2.530 29 2.441 -4 2.358 -3  2.715   15  

Tỷ trọng % 78  77  78  74   68   

(Nguồn: Báo cáo ngành hàng tôm Việt Nam 2015-2019; và VASEP, 2020) 

 Qua Bảng 4.6 cho thấy, năm 2016, giá trị nhập khẩu tôm thẻ của Việt Nam từ 4 

thị trường này là 1.530 triệu USD, tăng trưởng 21% so với năm 2015. Năm 2017, giá 

trị nhập khẩu tôm thẻ của Việt Nam từ 4 thị trường này đạt mức cao nhất trong giai 

đoạn là 1.944 triệu USD, tăng trưởng 27% so với năm 2016. Tuy nhiên, hai năm tiếp 

theo giá trị này giảm và đến năm 2019 giá trị này còn 1.744 triệu USD. Đến năm 2020, 

giá trị này đạt 1.859 triệu USD với mức tăng trưởng 7% so với năm 2019. 

 Năm 2016, giá trị xuất khẩu tôm thẻ của Việt Nam sang thị trường EU đạt 437 

triệu USD và đạt mức cao nhất vào năm 2017 là 690 triệu USD, sang năm 2018 giá trị 

này giảm nhẹ còn 688 triệu USD, năm 2019 giảm còn 551 triệu USD, và sang năm 

2020 tiếp tục giảm còn 413 triệu USD. Thị trường Mỹ tăng tương đối ổn định từ 548 

triệu USD năm 2016 và đạt 789 triệu USD vào năm 2020. Thị trường Nhật Bản cũng 

là một thị trường có mức nhập khẩu ổn định từ 317 triệu USD năm 2016 và đạt 361 
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triệu USD vào năm 2020. Thị trường Hàn Quốc cũng có xu hướng tăng, năm 2016 là 

229 triệu USD và đạt mức cao nhất vào năm 2018 là 330 triệu USD, tuy nhiên, năm 

2019 giảm lại còn 283 triệu USD, và năm 2020 là 296 triệu USD. 

 c. Bốn doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam 

 Năm 2020, giá trị xuất khẩu của bốn doanh nghiệp thủy sản (SFC) tôm lớn nhất 

Việt Nam đạt 1.067 triệu USD, chiếm 29% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của cả 

nước. Diễn biến tình hình xuất khẩu tôm của bốn doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu tôm 

lớn nhất Việt Nam từ năm 2016 đến 2020 được trình bày trong Bảng 4.7. 

Bảng 4.7. Bốn doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam (triệu USD) 

 

Doanh nghiệp 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

 

Giá trị 

Mức 

tăng 

(%) 

 

Giá trị 

Mức 

tăng 

(%) 

 

Giá trị 

Mức 

tăng 

(%) 

 

Giá trị 

Mức 

tăng 

(%) 

 

Giá trị 

Mức 

tăng 

(%) 

- SFC1 313 -8 330 5 423 28 393 -7  349   -11 

- SFC2 219 15 365 67 322 -12 251 -22  239   5 

- SFC3 223 12 186 -17 166 -11 204 23  295   44  

- SFC4 132 7 151 14 157 4 152 -3  184   21  

Cộng 887 4 1.033 16 1.069 3 999 -7  1.067   7  

Tổng XK tôm 3.151 7 3.855 22 3.554 -8 3.363 -5  3.733   

Tỷ trọng % 28  27  30  30   29   

(Nguồn: Báo cáo ngành hàng tôm Việt Nam 2015-2019; và VASEP, 2020) 

 Qua Bảng 4.7 cho thấy, kim ngạch xuất khẩu tôm của bốn doanh nghiệp này 

tăng trong giai đoạn từ năm 2016 là 887 triệu USD và đạt mức cao nhất ở năm 2018, 

với giá trị xuất khẩu là 1.069 triệu USD, tuy nhiên sang năm 2019, giá trị xuất khẩu 

giảm 7% so với năm 2018 và giá trị còn 999 triệu USD. Đến năm 2020, giá trị xuất 

khẩu tăng 7% so với năm 2019 và đạt giá trị là 1.067 triệu USD. Tỷ trọng trung bình 

giá trị xuất khẩu của SFCs này chiếm 29% trong tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam. 

 4.1.3 Khái quát tình hình sản xuất tôm vùng ĐBSCL 

 Có 8 trong số 13 tỉnh ven biển ĐBSCL đạt điều kiện nuôi tôm nước lợ, bao gồm 

các Tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu 

và Cà Mau. 

 4.1.3.1 Diện tích nuôi tôm 

 Tổng diện tích nuôi tôm (tôm sú, tôm thẻ) năm 2020 vùng ĐBSCL là 688 nghìn 

ha, chiếm 93% diện tích tôm nuôi của cả nước. Trong đó, phần diện tích nuôi tôm thẻ 

năm 2019 là 87 nghìn ha, chiếm khoảng 87% diện tích tôm nuôi thẻ của cả nước. Diện 

tích nuôi tôm và tôm thẻ vùng ĐBSCL được trình bày trong Bảng 4.8. 
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Bảng 4.8. Diện tích nuôi tôm vùng ĐBSCL (1.000 ha) 

 

Tỉnh 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 20201 

Tổng Tôm 

thẻ 

Tổng Tôm 

thẻ 

Tổng Tôm 

thẻ 

Tổng Tôm 

thẻ 

Tổng  

- Cà Mau 275 19 270 9 270 8 270 7  281   

- Bạc Liêu 127 7 130 8 131 8 132 11  132   

- Sóc Trăng 47 26 54 34 56 33 58 38  52   

- Long An  5   4   6   6   7   6   6   6   6   

- Tiền Giang 5 2  5  3  4  2  4  2  8   

- Bến Tre 33 4 36 6 37 12 37 12  38   

- Trà Vinh 23 5 31 6 33 8 34 8  34   

- Kiên Giang  107   2   119   2   124   2   128   3   136   

Cộng ĐBSCL 622 69 651 74 662 79 669 87  688   

Mức tăng (%) 0 11 5 7 2 7 1 10 3  

Cả nước 695 94 721 99 736 104 720 100 737  

Tỷ trọng % 89 73 90 75 90 76 93 87 93  

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2020) 

 Qua Bảng 4.8 cho thấy, diện tích nuôi tôm vùng ĐBSCL không ổn định và tăng 

trưởng thấp trong giai đoạn 5 năm, từ năm 2016 đến năm 2020. Năm 2016, diện tích 

nuôi tôm vùng là 622 nghìn ha. Năm 2017, diện tích nuôi tôm vùng là 651 nghìn ha và 

tăng nhiều nhất vào khoảng 5% so với năm 2016. Năm 2018, diện tích nuôi tôm vùng 

là 662 nghìn ha, tăng 2% so với năm 2017. Năm 2019, diện tích nuôi tôm vùng là 669 

nghìn ha, tăng 1% so với năm 2018. Năm 2020, diện tích nuôi tôm vùng là 688 nghìn 

ha, tăng 3% so với năm 2019. 

 Trong tổng diện tích nuôi tôm năm 2019 vùng ĐBSCL thì diện tích nuôi tôm 

thẻ vùng có mức tăng trưởng cao. Năm 2015, diện tích nuôi tôm thẻ vùng là 62 nghìn 

ha; năm 2016, diện tích nuôi tôm thẻ vùng là 69 nghìn ha, tăng 11% so với năm 2015; 

năm 2017, diện tích nuôi tôm thẻ vùng là 74 nghìn ha, tăng 7% so với năm 2016; năm 

2018, diện tích nuôi tôm thẻ vùng là 79 nghìn ha, tăng 7% so với năm 2017; và năm 

2019, diện tích nuôi tôm thẻ vùng 87 nghìn ha, tăng 10% so với năm 2018. 

 4.1.3.2 Sản lượng tôm nuôi 

 Tổng sản lượng tôm sú, tôm thẻ nuôi vùng ĐBSCL năm 2019 đạt 725 nghìn tấn, 

chiếm 97% tổng sản lượng tôm nuôi cả nước. Trong đó, sản lượng tôm thẻ nuôi năm 

2019 đạt 423 nghìn tấn, chiếm 58% tổng sản lượng tôm nuôi cả nước. Năm 2020, tổng 

sản lượng tôm sú, tôm thẻ nuôi vùng ĐBSCL đạt 879 nghìn tấn, chiếm 98% tổng sản 

lượng tôm nuôi cả nước. 

 
1 Theo Niên giám thống kê các Tỉnh ĐBSCL năm 2020 
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 Sản lượng tôm nuôi vùng ĐBSCL tăng trưởng tốt trong giai đoạn 5 năm, từ năm 

2016 đến năm 2020. Năm 2016, sản lượng tôm nuôi vùng là 520 nghìn tấn, tăng 6% so 

với năm 2015. Năm 2017, sản lượng tôm nuôi vùng là 580 nghìn tấn, tăng 12% so với 

năm 2016. Năm 2018, sản lượng tôm nuôi vùng là 635 nghìn tấn, tăng 9% so với năm 

2017. Năm 2019, sản lượng tôm nuôi vùng đạt 725 nghìn tấn, tăng 14% so với năm 

2018. Năm 2020, sản lượng tôm nuôi vùng đạt 879 nghìn tấn, tăng 21% so với năm 

2019. Tình hình sản lượng tôm nuôi vùng ĐBSCL từ năm 2016 đến 2020 được trình 

bày trong Bảng 4.9. 

Bảng 4.9. Sản lượng tôm nuôi vùng ĐBSCL (1.000 ha) 

 

Tỉnh 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 20202 

Tổng Tôm 

thẻ 

Tổng Tôm 

thẻ 

Tổng Tôm 

thẻ 

Tổng Tôm 

thẻ 

Tổng  

- Cà Mau 133 50 144 65 164 71 172 95  210   

- Bạc Liêu 99 32 100 31 116 33 150 53  158   

- Sóc Trăng 111 93 134 108 134 103 150 120  162   

- Long An 2 0 2 0 2 0 1 0  15   

- Tiền Giang 20 17 23 22 19 18 20 17  45   

- Bến Tre 61 48 69 53 74 57 81 61  85   

- Trà Vinh 37 24 43 30 53 40 68 53  78   

- Kiên Giang 57 10 65 15 73 18 83 24  126   

Tổng ĐBSCL 520 274 580 324 635 340 725 423  879   

Mức tăng (%) 6 11 12 18 9 5 14 24 21  

Cả nước  657   520   683   580   762   635   750   725   900   

Tỷ trọng % 79 53 85 56 83 54 97 58 98  

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2020) 

 Qua Bảng 4.9 cho thấy, trong tổng sản lượng tôm năm 2019 vùng ĐBSCL, thì 

sản lượng tôm thẻ có mức tăng trưởng rất cao. Năm 2016, sản lượng tôm thẻ là 274 

nghìn tấn, tăng 11% so với năm 2015; năm 2017, sản lượng tôm thẻ là 324 nghìn tấn, 

tăng 18% so với năm 2016; năm 2018, sản lượng tôm thẻ là 340 nghìn tấn, tăng 5% so 

với năm 2017; và năm 2019, sản lượng tôm thẻ trên vùng đạt 423 nghìn tấn, tăng 24% 

so với năm 2018. 

 4.1.4 Khái quát tình hình sản xuất tôm ở địa bàn nghiên cứu 

 4.1.4.1 Diện tích nuôi tôm 

 Địa bàn nghiên cứu là ba tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng vì các tỉnh này có 

diện tích nuôi tôm lớn ở ĐBSCL trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020 (Bộ 

NN&PTNT, 2020). Tổng diện tích nuôi tôm năm 2019 trong vùng nghiên cứu là 459 

 
2 Theo Niên giám thống kê các Tỉnh ĐBSCL năm 2020 
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nghìn ha, chiếm 69% diện tích tôm nuôi của vùng ĐBSCL. Trong đó, phần diện tích 

nuôi tôm thẻ là 57 nghìn ha, chiếm khoảng 65% diện tích tôm nuôi thẻ của vùng 

ĐBSCL. Tổng diện tích nuôi tôm năm 2020 trong vùng nghiên cứu là 465 nghìn ha, 

chiếm 68% diện tích tôm nuôi của vùng ĐBSCL và tăng 1% so với năm 2019. Diện 

tích nuôi tôm trên vùng nghiên cứu được trình bày trong Bảng 4.10. 

Bảng 4.10. Diện tích nuôi tôm ở vùng nghiên cứu (1.000 ha) 

 

Tỉnh 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Tổng Tôm 

thẻ 

Tổng Tôm 

thẻ 

Tổng Tôm 

thẻ 

Tổng Tôm 

thẻ 

Tổng  

- Cà Mau 275 19 270 9 270 8 270 7  281   

- Bạc Liêu 127 7 130 8 131 8 132 11  132   

- Sóc Trăng 47 26 54 34 56 33 58 38  52   

Cộng 448 53 454 52 457 49 459 57  465   

Mức tăng (%) 0 27 1 -2 1 -4 1 14 1  

Tôm thẻ/tổng% 12  11  11  12    

ĐBSCL 622 71 651 74 662 79 669 87  688   

%/ĐBSCL 72 74 70 69 69 62 69 65 68  

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2020) 

 Qua Bảng 4.10 cho thấy, diện tích nuôi tôm trên vùng nghiên cứu ổn định và 

hầu như không có sự tăng trưởng về mặt diện tích trong giai đoạn 5 năm, từ năm 2016 

đến năm 2020. Năm 2016, diện tích nuôi tôm vùng là 448 nghìn ha; năm 2017, diện 

tích nuôi tôm vùng là 454 nghìn ha; năm 2018, diện tích nuôi tôm trên vùng là 457 

nghìn ha; năm 2019, diện tích nuôi tôm vùng là 459 nghìn ha. Đến năm 2020, diện tích 

nuôi tôm vùng là 465 nghìn ha và chỉ tăng có tăng 4% nếu so với năm 2016. 

 Trong tổng diện tích nuôi tôm năm 2019 trên vùng nghiên cứu thì diện tích nuôi 

tôm thẻ có mức tăng trưởng cao. Năm 2016, diện tích nuôi tôm thẻ vùng là 53 nghìn 

ha, tăng 33% so với năm 2015; năm 2017, diện tích nuôi tôm thẻ vùng giảm còn 52 

nghìn ha; năm 2018, diện tích nuôi tôm thẻ trên vùng tiếp tục giảm còn 49 nghìn ha, 

giảm 6% so với năm 2017; và năm 2019, diện tích nuôi tôm thẻ vùng 57 nghìn ha, 

tăng 16% so với năm 2018. 

 4.1.4.2 Sản lượng tôm nuôi 

 Sản lượng tôm nuôi trên vùng nghiên cứu có xu hướng tăng từ 343 nghìn tấn 

vào năm 2016 lên 530 nghìn tấn vào năm 2020. Trong đó, sản lượng tôm thẻ tăng từ 

175 nghìn tấn vào năm 2016 lên 268 nghìn tấn năm vào 2019 và tỷ trọng tôm thẻ trong 

tổng sản lượng tôm nuôi cũng tăng từ 51% vào năm 2016 lên 57% vào năm 2019. Sản 

lượng tôm nuôi trên vùng nghiên cứu được trình bày trong Bảng 4.11. 



60 

 

 

Bảng 4.11. Sản lượng tôm nuôi ở vùng nghiên cứu (1.000 tấn) 

 

Tỉnh 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Tổng Tôm 

thẻ 

Tổng Tôm 

thẻ 

Tổng Tôm 

thẻ 

Tổng Tôm 

thẻ 

Tổng  

- Cà Mau  133  50  144  65  164  71  172  95  210   

- Bạc Liêu  99  32  100  31  116  33  150  53  158   

- Sóc Trăng  111  93  134  108  134  103  150  120  162   

Cộng  343   175   378   204   414   207   472   268   530   

Mức tăng (%) 6 14 10 17 10 1 14 29 12  

Tôm thẻ/tổng % 51  54  50  57   

Cả nước  520   274   580   324   635   340   725   423   879   

Tỷ trọng (%) 66 64 65 63 65 61 65 63 60  

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2020) 

 Qua Bảng 4.11 cho thấy, sản lượng tôm nuôi trên vùng nghiên cứu có sự gia 

tăng về mặt sản lượng từ năm 2016 đến năm 2020. Năm 2016, sản lượng tôm nuôi 

vùng là 343 nghìn tấn. Năm 2017, sản lượng tôm nuôi trên vùng là 378 nghìn tấn, tăng 

10% so với năm 2016. Năm 2018, sản lượng tôm nuôi trên vùng là 414 nghìn tấn, tăng 

10% so với năm 2017. Năm 2019, sản lượng tôm nuôi trên vùng là 472 nghìn tấn, tăng 

14% so với năm 2018. Năm 2020, sản lượng tôm nuôi trên vùng là 530 nghìn tấn, tăng 

12% so với năm 2019. 

 Trong đó, sản lượng tôm thẻ trên vùng có sự gia tăng lớn từ năm 2016 đến năm 

2019. Năm 2016, sản lượng tôm thẻ trên vùng nghiên cứu là 175 nghìn tấn. Năm 2017, 

sản lượng tôm thẻ nuôi trên vùng là 204 nghìn tấn, tăng 17% so với năm 2016. Năm 

2018, sản lượng tôm thẻ trên vùng là 207 nghìn tấn, tăng nhẹ so với năm 2017. Năm 

2019, sản lượng tôm thẻ trên vùng là 268 nghìn tấn, tăng 29% so với năm 2019. 

 Mặc dù tỷ trọng diện tích nuôi tôm thẻ trong tổng diện tích nuôi tôm trên vùng 

nghiên cứu là tương đối và tăng trưởng ít hàng năm (trung bình khoảng 11%). Tuy 

nhiên, về mặt sản lượng thì tỷ trọng tương ứng này rất cao và tăng mạnh qua các năm, 

cụ thể như sau: năm 2016 tỷ trọng này là 51%; năm 2017 tỷ trọng này là 54%, năm 

2018 tỷ trọng này là 50%; và  năm 2019 tỷ trọng này là 57%. Điều này cho thấy sản 

lượng và năng suất tôm thẻ nuôi trên vùng nghiên cứu có sự gia tăng rõ rệt.  

 Bên cạnh đó, qua Bảng 4.11 cũng cho thấy, sản lượng tôm thẻ trên vùng nghiên 

cứu vào năm 2016 là 175 nghìn tấn chiếm 64% so với sản lượng tôm thẻ vùng ĐBSCL 

(247 nghìn tấn), tỷ lệ này tăng ít và ổn định trong các năm tiếp theo vào năm 2019, tỷ 

lệ tôm thẻ nuôi trên vùng nghiên cứu chiếm 63% so với sản lượng tôm thẻ vùng 

ĐBSCL (268 nghìn tấn so với 423 nghìn tấn). 



61 

 

 

 4.1.5 Tổng thể phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2030 

 Với mục tiêu thu hút đầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào 

toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ tôm, phát triển ngành tôm thành ngành 

công nghiệp hiện đại, đến năm 2030 đạt tổng sản lượng tôm nuôi cả nước là 1.300.000 

tấn và đạt kim ngạch xuất khẩu là 12 tỷ USD. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đã có Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm nước lợ Việt Nam đến năm 

2030, đề án tập trung đầu tư phát triển hai loài tôm sú và tôm thẻ tại các tỉnh, thành 

phố có điều kiện tự nhiên phù hợp cho sinh trưởng và phát triển của tôm. Tổng thể 

phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2030 được trình bày trong Bảng 4.12. 

Bảng 4.12. Tổng thể phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2030 

Nội dung 
Đến năm 2025 Đến năm 2030 

Tôm sú Tôm thẻ Tổng Tôm sú Tôm thẻ Tổng 

- Diện tích nuôi (ha) 600.000 150.000 750.000 600.000 150.000 750.000 

- Tổng sản lượng (tấn) 400.000 700.000 1.100.000 550.000 750.000 1.300.000 

- Xuất khẩu (tỷ USD)   8,4   12,0 

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2018) 

 Tổng thể phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2030, tổng diện tích nuôi tôm 

cả nước là 750.000 ha, trong đó tôm thẻ là 150.000 ha, đến năm 2030 tổng sản lượng 

tôm nuôi cả nước là 1.300.000 tấn, trong đó tôm thẻ là 750.000 tấn, tổng kim ngạch 

xuất khẩu tôm năm 2030 là 12 tỷ USD. 

 Tổng thể phát triển diện tích nuôi tôm phân bố theo các Tỉnh vùng ĐBSCL 

được trình bày trong Bảng 4.13. 
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Bảng 4.13. Diện tích nuôi tôm các tỉnh vùng ĐBSCL đến năm 2030 (ha) 

Địa phương Đến năm 2025 Đến năm 2030 

Tôm sú Tôm thẻ Tổng Tôm sú Tôm thẻ Tổng 

- Cà Mau 268.750 11.250 280.000 268.750 11.250 280.000 

- Bạc Liêu 112.974 11.000 123.974 112.974 11.000 123.974 

- Sóc Trăng 28.115 39.000 67.115 28.115 39.000 67.115 

- Long An 1.650 3.000 4.650 1.650 3.000 4.650 

- Tiền Giang 3.000 3.000 6.000 3.000 3.000 6.000 

- Bến Tre 26.197 10.000 36.197 26.197 10.000 36.197 

- Trà Vinh 17.000 12.000 29.000 17.000 12.000 29.000 

- Kiên Giang 105.190 7.000 112.190 105.190 7.000 112.190 

- Long An 1.650 3.000 4.650 1.650 3.000 4.650 

- Hậu Giang 500  500 500  500 

Cộng ĐBSCL 565.026 99.250 664.276 565.026 99.250 664.276 

Các tỉnh khác 34.974 50.750 85.724 34.974 50.750 85.724 

Tổng cộng 600.000 150.000 750.000 600.000 150.000 750.000 

% ĐBSCL/ tổng 94 66 89 94 66 89 

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2018) 

Theo Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm nước lợ Việt Nam đến 

năm 2030, tổng diện tích nuôi tôm khu vực ĐBSCL là 664.276 ha, chiếm 89% tổng 

diện tích nuôi tôm cả nước, trong đó diện tích nuôi tôm thẻ là 99.250 ha chiếm 66% 

tổng diện tích nuôi tôm cả nước. Trong đó, diện tích nuôi tôm thẻ tập trung chủ yếu ở 

các Tỉnh: Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Bạc Liêu và Bến Tre. 
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 4.2 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG 

 Nội dung phân tích cấu trúc thị trường tôm bao gồm phân tích mức độ tập trung 

thị trường, khác biệt hóa sản phẩm, những rào cản gia nhập thị trường và phân tích các 

chính sách chung của ngành thủy sản. 

 4.2.1 Mức độ tập trung của thị trường 

 Trước tiên, mức độ tập trung thị trường được phân tích thông qua hệ số Gini và 

đường cong Lorenz. Để tính toán hệ số Gini, khối lượng tôm bán ra của mỗi tác nhân 

được xếp hạng từ cao nhất đến thấp nhất, trong khi đó thị phần tương ứng của mỗi tác 

nhân sẽ được tính bằng cách nhận được tỷ lệ phần trăm của sản lượng bán của từng tác 

nhân trên tổng sản lượng bán của tất cả các tác nhân. Trong phần này, hệ số Gini được 

tính toán từ dữ liệu về sản lượng tôm bán ra trong năm 2020 từ 300 hộ nuôi bán cho 

trung gian, theo dòng chảy, lượng tôm bán ra từ các hộ nuôi sẽ tổng hợp được lượng 

tôm của từng trung gian; và lượng tôm mua vào của doanh nghiệp sẽ được tổng hợp từ 

khảo sát bốn SFC đang hoạt động trong cấu trúc thị trường. 

 Tổng lượng tôm thẻ của hộ nuôi bán ra trong nghiên cứu này là 725,962 tấn 

(phụ lục 7) (chiếm khoảng 0,17% tổng sản lượng tôm thẻ vùng ĐBSCL năm 2019).  

 Theo dòng chảy lượng tôm bán ra từ các hộ nuôi sẽ được bán cho trung gian cấp 

2, tiếp theo trung gian cấp 2 sẽ bán cho trung gian cấp 1; tổng lượng tôm thẻ của các 

trung gian bán ra trong nghiên cứu này là 1.451,924 tấn (phụ lục 8) (chiếm khoảng 

0,34% tổng sản lượng tôm thẻ vùng ĐBSCL năm 2019).  

 Tổng lượng tôm thẻ mua vào của SFCs trong nghiên cứu này là 95.824 tấn 

(chiếm khoảng 22,65% tổng sản lượng tôm thẻ vùng ĐBSCL năm 2019).  

 Các tính toán chi tiết Gini của từng tác nhân được trình bày trong Phụ lục 7,8,9. 

 Hệ số Gini của các tác nhân được trình bày tóm tắt trong Bảng 4.14 dưới đây: 

Bảng 4.14. Hệ số Gini cho thị phần của các tác nhân được khảo sát 

Tác nhân Gini Diễn giải 

- Trung gian 0,6879 
Mức độ tập trung thị trường tương đối cao, đồ thị Lorenz gần với tam 

giác vuông 90 độ. 

- Hộ nuôi tôm 0,4059 
Mức độ tập trung thị trường tương đối thấp, đồ thị Lorenz nằm gần 

với đường chéo hơn so với đường tam giác vuông 90 độ. 

- SFCs 0,3359 Mức độ tập trung thị trường thấp, đồ thị Lorenz gần với đường chéo. 

(Nguồn: Kết quả tính toán từ khảo sát các tác nhân tham gia thị trường, 2020) 

Kết quả từ Bảng 4.14 cho thấy, hệ số Gini cao nhất là ở thị trường hoạt động của 

tác nhân trung gian (Gini = 0,6879), tiếp đến là của hộ nuôi tôm (Gini = 0,4059) và 
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cuối cùng là của SFCs (Gini = 0,3359). Nếu Gini = 0 mức độ tập trung rất thấp, thị 

trường cạnh tranh hoàn toàn giữa các thương nhân (không có sự nắm giữ và chi phối 

của 1 hoặc 2 thương nhân lớn trên thị trường), đường Lorenz của đồ thị nằm trùng với 

đường chéo. Nếu Gini = 1 mức độ tập trung rất cao, xuất hiện trường hợp có 1 hoặc 2 

thương nhân nắm giữ và chi phối thị trường, khi đó đồ thị có đường Lorenz nằm sát 

với góc vuông. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thị phần giữa trung gian, hộ nuôi tôm 

và doanh nghiệp chế biến là khác nhau. Các phân tích chi tiết về đường cong Lorenz 

được trình bày trong phần tiếp theo sau đây.  

4.2.1.1 Mức độ tập trung của thị trường của các hộ nuôi tôm 

Kết quả tính toán hệ số Gini cho trường hợp các hộ nuôi, hệ số Gini là 0,4059. 

Giá trị Gini cho thấy mức độ tập trung thị trường tương đối thấp, thị trường có xu 

hướng cạnh tranh hoàn toàn giữa các hộ nuôi. Đồ thị Lorenz sẽ là đường tương đối gần 

với đường 45o hơn là với góc vuông. Đường cong Lorenz của các hộ nuôi tôm được 

biểu diễn qua Hình 4.1. 

 

Hình 4.1. Đường cong Lorenz của tác nhân hộ nuôi trong nghiên cứu 

(Nguồn: Kết quả tính toán từ khảo sát 300 hộ nuôi tôm, 2020) 

Đường cong Lorenz này cho thấy mức độ tập trung sản lượng tôm nuôi bán ra 

không tập trung nhiều vào một vài cá nhân hộ nuôi nào, thị trường thuộc dạng thị 
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trường cạnh tranh hoàn toàn giữa các hộ nuôi tôm. Tại ĐBSCL, trong lĩnh vực nuôi 

tôm có rất nhiều người nuôi tôm với phương thức phổ biến là quy mô sản xuất nhỏ lẻ, 

vì vậy không có cơ hội cho các tác nhân riêng lẻ trên thị trường có thể tác động một 

cách độc lập mà họ phải theo quy luật thị trường. Điều này cũng phù hợp với quan 

điểm của Thuan và Hai (2008) khi vận dụng mô hình SCP nghiên cứu cấu trúc thị 

trường và kênh phân phối sản phẩm heo ở ĐBSCL. 

4.2.1.2 Mức độ tập trung của thị trường của các trung gian 

Trường hợp các trung gian, hệ số Gini là 0,6879 (Bảng 4.14), cho thấy mức độ 

tập trung thị trường tương đối cao, có một số trung gian chi phối thị trường. Kết quả 

tính toán hệ số Gini trong nghiên cứu này tương đồng với kết quả nghiên cứu của 

Huỳnh Văn Tùng (2017). Đối với trường hợp thương lái mua bán mía, hệ số Gini là 

0,6764 , hệ số này cho thấy mức độ tập trung của thị trường mua bán mía nguyên liệu 

là khá cao; với hệ số này cho thấy vẫn còn có sự cạnh tranh giữa các thương lái với 

nhau. Đường cong Lorenz của trung gian nằm vị trí xa đường 45o và gần với góc 

vuông hơn. Đường cong Lorenz của các hộ nuôi tôm được biểu diễn qua Hình 4.2. 

 

Hình 4.2. Đường cong Lorenz của tác nhân trung gian trong nghiên cứu 

(Nguồn: Kết quả tính toán từ khảo sát 30 trung gian, 2020) 
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Đường cong Lorenz của các hộ nuôi tôm được biểu diễn qua Hình 4.2 cho thấy 

có nhiều trung gian tham gia vào thị trường. Tuy nhiên, có một số ít trung gian có quy 

mô lớn, nhiều vốn, có nhiều kinh nghiệm hiểu biết và quan hệ tốt với các đối tác nên 

họ nắm giữ và chi phối thị trường. 

Để làm sáng tỏ thêm mức độ tập trung của thị trường của các trung gian thì phải 

cần tính toán thêm tỷ lệ tập trung CR4 (đây là thị phần của 4 trung gian hàng đầu trên 

thị trường) và chỉ số HHi. Bởi vì, theo Pulaj và Kume (2013); Pisanie (2013), hệ số 

Gini được coi là thước đo tương đối về mức độ tập trung của thị trường, khác với một 

thước đo tuyệt đối như chỉ số CR4 và HHi. Các hệ số CR4 và chỉ số HHi của tác nhân 

trung gian trong thị trường được trình bày tóm tắt trong Bảng 4.15 dưới đây:  

Bảng 4.15. Hệ số CR4 và chỉ số HHi của trung gian trong thị trường 

Trung gian 
Năm 2020 

Sản lượng (kg) Thị phần (Si) Si2 

- Trung gian 1 218.577 15,05 226,63 

- Trung gian 2 158.084 10,89 118,55 

- Trung gian 3 142.014 9,78 95,67 

- Trung gian 4 111.047 7,65 58,50 

- Trung gian khác 822.201 56,63 3.206,78 

Tổng sản lượng tôm 1.451.924 100 3.706,121 

CR4  43  

HHi   499 

(Nguồn: Kết quả tính toán từ khảo sát 30 trung gian, 2020) 

Trong đó, các trung gian 1,2,3,4 là bốn trung gian có sản lượng tôm mua bán lớn 

nhất theo dòng chảy lượng tôm bán ra từ các hộ nuôi được bán cho trung gian cấp 2, 

tiếp theo trung gian cấp 2 sẽ bán cho trung gian cấp 1; tổng lượng tôm thẻ của các 

trung gian bán ra trong nghiên cứu này là 1.451,924 tấn (phụ lục 8). Bảng 4.15 cho 

thấy, giá trị CR4 năm 2020 là 43, hàm ý cho biết rằng, 4 trung gian lớn nhất đã chiếm 

tới 43% thị phần sản lượng mua bán tôm trong nghiên cứu, kết quả này đã cho thấy có 

một số ít trung gian “dẫn đầu” thị trường với sản lượng mua bán tôm hàng năm rất lớn. 

Theo lý thuyết, giá trị này nằm trong khoảng 0 < CR4 ≤ 60, cho thấy thị trường thuộc 

loại thị trường cạnh tranh độc quyền, là thị trường có các đặc điểm chính như: thị 

trường có một số ít người bán và nhiều người mua; các đối thủ tiềm năng gặp nhiều 

khó khăn khi gia nhập thị trường. Bên cạnh đó, giá trị HHi năm 2020 là 499 ≤ 1.000, 

giá trị này cho biết đây là thị trường không mang tính tập trung. 
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Từ kết quả phân tích CR4 và chỉ số HHi, có thể đưa ra kết luận rằng, thị trường 

của tác nhân trung gian vùng ĐBSCL năm 2020 là thị trường không mang tính tập 

trung và có xu hướng cạnh tranh độc quyền, là thị trường có một số ít người bán và 

nhiều người mua. Thị trường có một số ít trung gian “dẫn đầu” với sản lượng mua bán 

tôm hàng năm rất lớn, hoạt động của họ ở chừng mực nào đó có thể làm người đi đầu 

về giá trong đàm phán để các trung gian hoạt động quy mô nhỏ đi theo, cho thấy giữa 

các trung gian lớn vẫn tồn tại sự cạnh tranh nhất định trong quá trình tìm kiếm và giữ 

nguồn cung cấp sản lượng tôm nguyên liệu, và đây cũng là một rào cản khi các đối thủ 

tiềm năng khác muốn gia nhập thị trường.  

 4.2.1.3 Mức độ tập trung của thị trường của SFCs 

 Kết quả tính toán hệ số Gini cho trường hợp SFCs, hệ số Gini là 0,3359, giá trị 

Gini này cho thấy mức độ tập trung thị trường thấp, không có sự nắm giữ và chi phối 

của một số SFC lớn trên thị trường. Kết quả tính toán hệ số Gini trong nghiên cứu này 

tương đồng với kết quả nghiên cứu của Huỳnh Văn Tùng (2017), trong trường hợp 

doanh nghiệp mía đường; hệ số Gini là 0,4669 thấp nhất trong các trường hợp. Điều 

này cho thấy mức độ tập trung các sản phẩm đường bán ra không tập trung nhiều vào 

một doanh nghiệp, thị trường thuộc dạng thị trường cạnh tranh. Đồ thị Lorenz là 

đường gần với đường 45% được biểu diễn qua Hình 4.3.  

 

Hình 4.3. Đường cong Lorenz của tác nhân SFCs trong nghiên cứu 

(Nguồn: Kết quả tính toán từ khảo sát SFCs, 2020) 
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 Đường cong Lorenz của SFCs nằm vị trí gần đường 450, cho thấy mức độ tập 

trung thị trường thấp. Tuy nhiên, để làm sáng tỏ thêm cần phải tính toán thêm tỷ lệ tập 

trung CR4 và HHi của 4 SFC hàng đầu trên thị trường. 

 Các hệ số CR4 và chỉ số HHi của SFCs năm 2020 được trình bày trong Bảng 

4.16 dưới đây:  

Bảng 4.16. Hệ số CR4 và chỉ số HHi của SFCs trong thị trường 

Doanh 

nghiệp  

 Doanh thu 

xuất khẩu 2020  

(triệu USD) 

 Trong đó tỷ 

trọng % tôm 

thẻ  

 Doanh thu xuất 

khẩu tôm thẻ 2020 

(triệu USD) 

 Thị phần  

(Si) 
 Si

2  

- SFC1  258,28   61,29   158,29   5,83   33,99  

- SFC2  232,11   78,91   183,16   6,75   45,51  

- SFC3  295,00   100,00   295,00   10,87   118,06  

- SFC4  190,15   82,33   156,55   5,77   33,25  

- SFC khác  2.757,93    1.922,06  
  

Cộng  3.733,46    2.715,06  
  

    CR4 29  

    HHi  231 

(Nguồn: Kết quả tính toán từ khảo sát SFCs, 2020) 

Hệ số CR4 và chỉ số HHi của SFCs năm 2020 được xác định như sau: 

 - Trước tiên, doanh thu xuất khẩu tôm thẻ 2020 của SFC1 và SFC2 được tổng 

hợp từ báo cáo bán hàng năm 2020 của SFC1 và SFC2, của SFC3 và SFC4 được tổng 

hợp từ phỏng vấn lãnh đạo của SFC3 và SFC4. 

 - Tiếp theo, thị phần là tỷ trọng của một doanh nghiệp cá biệt trong tổng mức 

tiêu thụ hay sản lượng của thị trường. Cụ thể: thị phần của SFC1 được tính bằng cách 

lấy 158,29/2.715,06 = 5,83; thị phần của SFC2 là 183,16/2.715,06 = 6,75; thị phần của 

SFC3 là 295/2.715,06 = 10,87; thị phần của SFC4 là 156,55/2.715,06 = 5,77.  

 Qua Bảng 4.16 cho thấy, giá trị CR4 là 29, hàm ý cho biết rằng, 4 doanh nghiệp 

lớn nhất chiếm 29% thị phần sản lượng tôm thẻ xuất khẩu, giá trị này nằm trong 

khoảng 0 < CR4 ≤ 60, cho thấy thị trường thuộc loại thị trường cạnh tranh độc quyền. 

Mặc khác, giá trị HHi là 231 ≤ 1.000, thì đây là thị trường được coi là cạnh tranh và 

không mang tính tập trung. 

Từ kết quả phân tích CR4 và chỉ số HHi, có thể đưa ra kết luận rằng, thị trường 

của SFCs vùng ĐBSCL năm 2020 là thị trường có xu hướng cạnh tranh độc quyền và 

không mang tính tập trung, là thị trường có một số ít doanh nghiệp dẫn đầu. 
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 4.2.2 Khác biệt sản phẩm 

 Đối với các hộ nuôi tôm việc nuôi tôm đạt được cỡ lớn hoặc tôm sạch đạt các 

tiêu chuẩn kháng sinh các thị trường được xem là khác biệt sản phẩm nếu so với tôm 

thông thường. Khi nuôi tôm đạt được cỡ lớn hoặc tôm sạch đạt các tiêu chuẩn kháng 

sinh các thị trường thì giá bán sẽ cao hơn nhiều so với tôm thông thường, dẫn đến làm 

gia tăng được lợi nhuận cho người nuôi. Theo SFCs, tôm thẻ từ 25 đến 40 con/kg được 

xem là nguồn nguyên liệu cỡ lớn. Do khó nuôi nên nguồn tôm này hiện rất ít, trong khi 

nhu cầu của thị trường lại cần nhiều, tôm cỡ lớn chứa nhiều chất dinh dưỡng, dễ chế 

biến nên người tiêu dùng rất ưa chuộng và sẵn sàng đưa ra giá cao để mua. 

 Tham khảo bảng giá một số cỡ tôm thẻ mua xô ngày 30/6/2020 của SFC2 (Phụ 

lục 10), Giá một số cỡ tôm được trình bày trong Bảng 4.17. 

 Qua Bảng 4.17 cho thấy: 

 - Giá mua thông thường cỡ tôm 60 con/kg là 89.000 đồng/kg, với cỡ tôm lớn 

hơn 30 con/kg thì giá là 104.000 đồng/kg, với cỡ tôm 15 con/kg là 187.000 đồng/kg. 

 - Hoặc giá mua thông thường cỡ tôm 30 con/kg là 104.000 đồng/kg nhưng nếu 

đạt loại sạch, đạt kháng sinh đáp ứng thị trường Nhật thì giá bán là 109.000 đồng/kg, 

cao hơn loại thông thường 5.000 đồng/kg và thậm chí có giá 159.000 đồng/ kg nếu 

tôm đạt tiêu chuẩn tôm thẻ sống không kháng sinh màu đen. 

Bảng 4.17. Bảng giá tôm thẻ mua xô ngày 30/6/2020  

 

 

Cỡ tôm 

(con/kg) 

Giá mua theo từng loại (1.000 đồng/kg) 

 

Loại 

thường 

 

Thẻ 

giám 

sát 

Sạch đạt 

KS thị 

trường 

Mỹ 

Sạch đạt 

KS thị 

trường 

Nhật 

Thẻ giám 

sát sạch 

KS Mỹ 

Thẻ giám 

sát sạch 

KS Nhật 

Thẻ giám 

sát sạch 

KS màu 

đen Nhật 

Thẻ 

sống 

màu 

đen 

Tôm thẻ 

sống 

không KS 

màu đen 

15 187 194 197 195 199 196 201   

20 149 156 159 157 161 158 163 218 223 

25 104 114 114 112 116 113 118 164 169 

30 104 108 111 109 113 110 115 154 159 

35 103 106 109 107 111 108 113 149 154 

40 98 101 104 102 106 103 108 144 149 

45 96 99 102 100 104 101 106 138 143 

50 93 94 97 95 99 96 101 131 136 

55 91 92 95 93 97 94 99 127 132 

60 89 90 93 91 95 92 97 126 131 

(Nguồn: tổng hợp từ bảng giá tôm thẻ mua xô ngày 30/6/2020 của SFC2) 
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 Mặc dù tôm thu hoạch nếu đạt các tiêu chuẩn kháng sinh cho phép thì giá bán sẽ 

tốt hơn tôm thông thường. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế 300 hộ nuôi tôm trong 

nghiên cứu thì việc hộ nuôi đạt được các tiêu chuẩn kháng sinh cho thị trường Mỹ, có 

152/300 hộ đạt, với tỷ lệ 50,7%; đạt tiêu chuẩn kháng sinh cho thị trường Nhật còn ít, 

chỉ có 18/300 hộ đạt, với tỷ lệ 6%; và cũng còn 130 hộ chưa đạt các tiêu chuẩn kháng 

sinh cho phép chiếm 43,3% trên tổng số 300 quan sát. Tổng hợp 300 quan sát đạt các 

tiêu chuẩn kháng sinh được trình bày trong Bảng 4.18. 

Bảng 4.18. Tổng hợp 300 quan sát đạt các tiêu chuẩn kháng sinh 

Đạt được các tiêu chuẩn kháng sinh Tần suất Tỷ lệ % 

- Chưa đạt 130 43,3 

- Đạt thị trường Mỹ 152 50,7 

- Đạt thị trường Nhật 18 6,0 

Cộng 300 100 

(Nguồn: Kết quả khảo sát 300 hộ nuôi tôm, 2020) 

 Bên cạnh đó, đối với SFCs, việc sản xuất ra sản phẩm GTGT cũng được xem là 

một trong những khác biệt sản phẩm so với sản phẩm truyền thống (SP TT), sản phẩm 

GTGT cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả thị trường vì làm tăng lợi 

nhuận của SFCs. Một số sản phẩm GTGT tiêu biểu như tôm nobashi, tôm tẩm bột, tôm 

tempura, tôm ring, tôm xiên que, tôm sushi. Những năm gần đây, nhiều thị trường tăng 

mạnh tiêu thụ các sản phẩm GTGT, các sản phẩm GTGT đòi hỏi chế biến công phu, 

đang ngày càng được chú ý hơn, xu hướng sản xuất sản phẩm GTGT ngày càng chiếm 

ưu thế theo thị hiếu của người tiêu dùng ở những nước tiêu thụ lớn, nhất là tại Mỹ, 

Nhật Bản và EU. Bên cạnh đó, qua dữ liệu thu thập được từ báo cáo bán hàng năm 

2020 của SFC1 và SFC2 cho thấy lợi nhuận gộp của nhóm sản phẩm GTGT thường ở 

mức cao, hơn 10%, trong khi đó lợi nhuận gộp của nhóm SP TT thường nhỏ hơn 10%. 

 Mặc dù nhóm sản phẩm GTGT sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn nhóm sản phẩm 

truyền thống. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại SFCs thì cơ cấu nhóm sản phẩm 

GTGT được sản xuất ra trung bình vẫn còn thấp hơn nhóm sản phẩm truyền thống. 

Nguyên nhân là sản phẩm GTGT thường khó làm và thường làm theo đặt hàng từ 

người mua. Chính vì vậy, nếu sản xuất được sản phẩm GTGT thì dễ chiếm ưu thế 

trong cạnh tranh và có khả năng độc quyền sản phẩm. 
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 4.2.3 Rào cản gia nhập thị trường 

 4.2.3.1 Rào cản gia nhập thị trường đối với hộ nuôi 

 Đối với hộ nuôi, những rào cản khi tham gia vào nuôi tôm được nghiên cứu 

gồm các yếu tố sau: thiếu vốn đầu tư; thiếu kiến thức chuyên môn; thiếu nguồn cung 

tôm giống; khó khăn về đầu ra sản phẩm; các chính sách về thuế, phí; chứng nhận chất 

lượng sản phẩm; áp lực cạnh tranh cao; thiếu điện/ hoặc ở xa đường điện; hệ thống 

thủy lợi (kênh cấp, thoát nước phục vụ nuôi tôm). Các rào cản gia nhập thị trường đối 

với hộ nuôi được trình bày trong Bảng 4.19. 

Bảng 4.19. Rào cản gia nhập thị trường đối với hộ nuôi 

Yếu tố 
Giá trị 

nhỏ nhất 

Giá trị 

lớn nhất 

Giá trị 

trung bình 

Độ lệch  

chuẩn 

Mức độ 

đánh giá 

1. Thiếu vốn đầu tư 4 5 4,62 0,485 Rất quan trọng 

2. Thiếu kiến thức chuyên môn 2 5 3,99 0,718 Quan trọng 

3. Hệ thống thủy lợi 3 4 3,71 0,456 Quan trọng 

4. Thiếu điện hoặc ở xa nguồn điện 3 4 3,69 0,465 Quan trọng 

5. Đầu ra sản phẩm khó khăn 1 2 1,91 0,282 Không quan trọng 

6. Thiếu nguồn cung tôm giống 1 2 1,56 0,498 Không quan trọng 

7. Áp lực cạnh tranh cao 1 2 1,49 0,501 Rất không quan trọng 

8. Các chính sách thuế, phí 1 2 1,49 0,501 Rất không quan trọng 

9. Các chứng nhận CLSP 1 1 1,00 0,000 Rất không quan trọng 

(Nguồn: Kết quả khảo sát 300 hộ nuôi tôm, 2020) 

 Qua Bảng 4.19 cho thấy, độ lệch chuẩn của các yếu tố khảo sát đều nhỏ hơn 1, 

cho ta biết được độ phân tán của giá trị thống kê so với giá trị trung bình ở từng thời 

điểm khác nhau là tương đối thấp, tính biến động của yếu tố là không đáng kể so với 

giá trị trung bình.  

 Kết quả phân tích ở Bảng 4.19 cho thấy, thiếu vốn đầu tư được xem là rào cản 

lớn nhất khi tham gia nuôi tôm (điểm trung bình 4,62). Nguồn vốn phù hợp sẽ là điều 

kiện thuận lợi để hộ nuôi mua được con giống, thức ăn, thuốc, nhiên liệu, … ngược 

lại nếu thiếu vốn thì hộ nuôi phải đi vay hoặc mua mua trả chậm, đặc biệt là mua 

thức ăn và các hóa chất, vi sinh; đây là 2 khoản chi phí chiếm tỷ trọng cao nhất trong 

tổng chi phí nuôi tôm của hộ nuôi, thức ăn (50% đến 55%); vi sinh, thuốc (15%), nếu 

mua chịu khi đến cuối vụ thanh toán thì hộ nuôi phải mất thêm khoảng 20% để trả cho 

người bán (do mua giá cao hơn). Bên cạnh đó, nguồn vốn vay ngân hàng thời gian qua 
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chưa đáp ứng đủ nhu cầu nên người nuôi tôm gặp không ít khó khăn về vốn để phát 

triển sản xuất, nhất là việc đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ cao vào nuôi tôm.  

 Tiếp theo, kiến thức chuyên môn cũng là rào cản lớn khi tác nhân tham gia vào 

nuôi tôm (điểm trung bình 3,99), vì ngoài vốn đầu tư thì kiến thức chuyên môn chung 

như: thể chất của tôm, các tác nhân gây bệnh và điều kiện môi trường là những kiến 

thức cơ bản mà người nôi tôm cần phải nắm vững để nuôi tôm thành công. Hơn nữa, 

các hộ nuôi cần có kiến thức về quản lý thức ăn để không những tránh khỏi việc lãng 

phí thức ăn, giảm thiểu các nguy cơ ô nhiễm ao nuôi giúp tôm khỏe mạnh, mà còn  

tăng lợi nhuận sau khi thu hoạch.  

 Bên cạnh đó, hệ thống thủy lợi (kênh cấp, thoát nước phục vụ nuôi tôm) cũng 

được xem là rào cản lớn khi người dân tham gia vào nuôi tôm (điểm trung bình 3,70). 

Hệ thống thủy lợi phục vụ cho nuôi tôm trước hết phải đảm bảo có nguồn nước sạch, 

có hệ thống xử lý và điều tiết cung cấp nước theo yêu cầu cho từng vùng nuôi, từng 

đối tượng nuôi với các tiêu chuẩn và chỉ số thích hợp; có hệ thống thoát nước chủ  

động và được kiểm soát, hạn chế ô nhiễm môi trường. Khi tôm được mùa, có giá cao 

người dân thường tăng diện tích nuôi tôm, tuy nhiên, hệ thống thủy lợi không thể đáp 

ứng nên tôm thường bị nhiễm bệnh và chết hàng loạt. 

 Bên cạnh những rào cản như thiếu vốn đầu tư; thiếu kiến thức chuyên môn; hệ 

thống kênh cấp, thoát nước phục vụ nuôi tôm, thì một trong những rào cản quan trọng 

khác đối với các hộ mới tham gia nuôi tôm công nghiệp là thiếu điện hoặc ở xa đường 

điện để phục vụ nuôi tôm (điểm trung bình 3,68). Kết quả khảo sát cho thấy, chi phí 

điện chiếm khoảng 6% trong tổng chi phí nuôi tôm và mức chi phí này vẫn còn khá 

cao. Vì vậy, việc giảm giá điện sẽ làm giảm giá thành cho sản phẩm, tăng sức cạnh 

tranh của cả ngành hàng tôm, việc thiếu điện hoặc ở xa đường điện phục vụ nuôi tôm 

cũng được xem là một trong những rào cản gia nhập thị trường của hộ nuôi tôm. 

 Giá trị trung bình của các yếu tố rào cản gia nhập thị trường đối với hộ nuôi 

được thể hiện qua biểu đồ Radar (Hình 4.4) như sau: 

 Qua biểu đồ Radar ở Hình 4.4 cho thấy, các yếu tố rào cản quan trọng có vị trí ở 

cách xa điểm trung tâm, vì vậy để giảm bới những rào cản này thì cần phải có những 

hàm ý chính sách để đưa những điểm này về càng gần vùng trung tâm hơn nữa 
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Hình 4.4. Rào cản gia nhập thị trường đối với hộ nuôi qua biểu đồ Radar 

(Nguồn: Kết quả tổng hợp từ khảo sát 300 hộ nuôi tôm, 2020) 

 Bên cạnh đó, những rào cản khác cũng được người nuôi tôm quan tâm như khó 

khăn về đầu ra sản phẩm; thiếu nguồn cung tôm giống; chính sách thuế, phí; áp lực 

cạnh tranh cao; chứng nhận chất lượng sản phẩm. 

 4.2.3.2 Rào cản gia nhập thị trường đối với trung gian 

 Trong nghiên cứu này, những rào cản đối với các trung gian khi tham gia thị 

trường gồm các yếu tố sau: thiếu vốn đầu tư; thiếu kiến thức chuyên môn; thiếu nguồn 

cung tôm giống; khó khăn về đầu ra sản phẩm; chính sách thuế, phí; chứng nhận chất 

lượng sản phẩm; và áp lực cạnh tranh cao. Các rào cản gia nhập thị trường đối với các 

trung gian được trình bày trong Bảng 4.20. 

Bảng 4.20. Rào cản gia nhập thị trường đối với trung gian 

Yếu tố 
Giá trị 

nhỏ nhất 

Giá trị 

lớn nhất 

Giá trị  

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức độ  

đánh giá 

1. Thiếu kiến thức chuyên môn 3 5 4,30 0,596 Rất quan trọng 

2. Thiếu vốn đầu tư 3 5 3,93 0,691 Quan trọng 

3. Áp lực cạnh tranh cao 2 4 2,93 0,365 Quan trọng 

4. Khó khăn về đầu ra sản phẩm 2 5 2,40 0,675 Quan trọng 

5. Các chính sách về thuế, phí 1 3 1,70 0,596 Không quan trọng 

6. Thiếu nguồn cung tôm giống 1 4 1,23 0,774 Không quan trọng 

7. Chứng nhận CLSP 1 3 1,10 0,403 Không quan trọng 

(Nguồn: Kết quả khảo sát 30 trung gian, 2020) 
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Qua Bảng 4.20 cho thấy, độ lệch chuẩn của các yếu tố khảo sát đều nhỏ hơn 1, 

cho ta biết được độ phân tán của giá trị thống kê so với giá trị trung bình ở từng thời 

điểm khác nhau là tương đối thấp, tính biến động của yếu tố là không đáng kể so với 

giá trị trung bình. 

Kết quả Bảng 4.20 cho thấy, thiếu kiến thức chuyên môn là rào cản lớn nhất khi 

các trung gian muốn tham gia vào thị trường (điểm trung bình 4,30). Kiến thức chuyên 

môn rất quan trọng trong việc đánh giá chất lượng tôm, phân loại tôm, xác định kích 

cỡ tôm tại ao, thời gian vận chuyển tôm… Có được kiến thức chuyên môn này tốt sẽ 

giúp trung gian giảm bớt rủi ro, giúp cho giá mua tôm được tốt hơn, tôm sau khi vận 

chuyển về đến nhà máy chế biến đảm bảo chất lượng còn tốt và hạn chế được tình 

trạng đánh giá lại tôm bị rớt kích cỡ, hoặc giảm chất lượng, hoặc thiếu hụt sản lượng 

dẫn đến giá mua giảm làm cho các trung gian bị giảm lợi nhuận thậm chí còn bị lỗ. Vì 

vậy, kiến thức chuyên môn là rào cản lớn nhất khi tham gia vào thị trường tôm. 

 Tiếp theo, thiếu vốn đầu tư được xem là rào cản lớn khi các trung gian tham gia 

vào thị trường (điểm trung bình 3,93). Trong mua bán tôm, thông thường các trung 

gian cần lượng tiền mặt tương đối lớn để thanh toán tiền mua tôm cho hộ nuôi vì đôi 

khi lượng tôm mua trong ngày rất lớn nếu vào mùa vụ và phương thức thanh toán chủ 

yếu khi mua tôm là thanh toán 100% bằng tiền mặt sau khi đánh bắt tôm xong và trước 

khi vận chuyển tôm đi. Và, sau khi hoàn thành các thủ tục bán tôm thì nhà máy chế 

biến sẽ thanh toán tiền cho trung gian sau 1 đến 2 ngày, hoặc chậm hơn theo hợp đồng 

mua bán tôm. Bên cạnh đó, các trung gian cấp 1 thường có nhiều trung gian cấp 2 và 

nếu các trung gian cấp 2 của họ không có đủ tiền mặt để mua tôm thì trung gian cấp 1 

sẽ ứng tiền trước cho trung gian cấp 2 và sẽ thanh toán thêm phần chênh lệch (nếu có) 

sau khi nhận được tiền bán tôm từ nhà máy chế biến. 

 Bên cạnh kiến thức chuyên môn và vốn đầu tư thì áp lực cạnh tranh cao cũng là 

một rào cản đối với các trung gian mới tham gia vào thị trường (điểm trung bình 2,93). 

Theo nhận định chung của nhà máy chế biến và các trung gian thì hiện nay tình hình 

tôm nguyên liệu trong nước thường xuyên thiếu hụt do ảnh hưởng của dịch bệnh, tình 

trạng xâm nhập mặn..., để có đủ nguyên liệu sản xuất thì các nhà máy chế biến thường 

chủ động tăng giá, trợ giá thêm khi cần mua được tôm nguyên liệu. Bên cạnh đó, ngày 

càng có nhiều trung gian tham gia vào việc mua bán tôm và tình hình thông tin ngày 

càng nhanh do thông tin liên lạc phát triển nên nhu cầu mua bán, giá cả được cập 
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nhật thường xuyên và người bán cũng nắm bắt nhanh được gía tôm trên thị trường và 

cũng có nhiều sự lựa chọn nếu trung gian nào mua giá tốt, thanh toán nhanh hơn thì sẽ 

bán cho trung gian đó. Các yếu tố này tạo nên tạo áp lực cạnh tranh lớn trong thị 

trường mua bán tôm nguyên liệu hiện nay. 

 Theo nhận định chung của nhiều trung gian, khó khăn về đầu ra sản phẩm cũng  

là một rào cản lớn khi tham gia vào thị trường (điểm trung bình 2,40). Hiện nay, mặc 

dù nguồn tôm nguyên liệu thường xuyên bị thiếu hụt nhưng do các nhà máy chế biến 

tăng cường kiểm tra chất lượng tôm và truy xuất nguồn gốc tôm rõ ràng, thế nên các 

trung gian cho rằng khó khăn về đầu ra sản phẩm cũng là một rào cản lớn khi tham gia 

vào thị trường tôm.  

 Giá trị trung bình của các yếu tố rào cản gia nhập thị trường đối với trung gian 

được thể hiện qua biểu đồ Radar (Hình 4.5) như sau: 

 

Hình 4.5. Rào cản gia nhập thị trường đối với trung gian qua biểu đồ Radar 

(Nguồn: Kết quả tổng hợp từ khảo sát 30 trung gian, 2020) 

 Qua biểu đồ Radar ở Hình 4.5 cho thấy, các yếu tố rào cản quan trọng đối với 

các trung gian có vị trí ở cách xa điểm trung tâm, để giảm bới những rào cản này thì 

cần phải có những chính sách để những điểm này về càng gần vùng trung tâm hơn. 

 Các yếu tố còn lại như: thiếu nguồn cung tôm giống; các chính sách về thuế, 

phí; chứng nhận chất lượng sản phẩm cũng được các trung gian quan tâm và xem là 

các rào cản khi các trung gian tham gia vào thị trường tôm. 



76 

 

 

 4.2.3.3 Rào cản gia nhập thị trường đối với các doanh nghiệp thủy sản 

 Đối với SFCs, trong nghiên cứu này, những rào cản khi tham gia vào lĩnh vực 

sản xuất, chế biến và kinh doanh tôm gồm các yếu tố sau: thiếu vốn đầu tư; thiếu kiến 

thức chuyên môn; thiếu nguồn cung tôm giống; khó khăn về đầu ra sản phẩm; các 

chính sách về thuế, phí; chứng nhận chất lượng sản phẩm; và áp lực cạnh tranh cao.  

 Các rào cản gia nhập thị trường đối với SFCs được trình bày trong Bảng 4.21. 

 Qua Bảng 4.21 cho thấy, độ lệch chuẩn của các yếu tố khảo sát đều nhỏ hơn 1, 

cho ta biết được độ phân tán của giá trị thống kê so với giá trị trung bình ở từng thời 

điểm khác nhau là tương đối thấp, tính biến động của yếu tố là không đáng kể so với 

giá trị trung bình. 

Bảng 4.21. Rào cản gia nhập thị trường đối với SFCs 

Yếu tố 
Giá trị 

nhỏ nhất 

Giá trị 

lớn nhất 

Giá trị 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức độ 

đánh giá 

1. Thiếu kiến thức chuyên môn 3 5 4,25 0,957 Rất quan trọng 

2. Chứng nhận CLSP 3 5 3,75 0,957 Quan trọng 

3. Thiếu vốn đầu tư 3 4 3,50 0,577 Quan trọng 

4. Áp lực cạnh tranh cao 2 4 2,75 0,957 Quan trọng 

5. Đầu ra sản phẩm khó khăn 2 3 2,25 0,500 Không quan trọng 

6. Các chính sách về thuế, phí 1 2 1,50 0,577 Không quan trọng 

7. Thiếu nguồn cung tôm giống 1 2 1,50 0,577 Không quan trọng 

(Nguồn: Kết quả khảo sát SFCs, 2020) 

 Kết quả phân tích ở Bảng 4.21 cho thấy, thiếu kiến thức chuyên môn là rào cản 

lớn khi gia nhập thị trường đối với SFCs (điểm trung bình 4,25). Kiến thức chuyên 

môn đóng vai trò rất quan trọng, quyết định đến CLSP và lợi nhuận của SFCs. Các 

công việc này đòi hỏi từ khâu ban đầu là giám sát trong quá trình nuôi tôm, kiểm soát 

con giống, thức ăn, kháng sinh, …; tiếp theo là giám sát trong quá trình thu hoạch; 

kiểm tra số lượng, chất lượng tôm vận chuyển về nhà máy chế biến; tiếp theo là tiến 

hành phân loại tôm theo các tiêu chí như chủng loại, màu sắt, kích thước, việc phân 

loại sẽ giúp cho quá trình chế biến được nhanh chóng, hiệu quả. Việc phân loại tôm là 

một công đoạn quan trọng không thể thiếu được trong quá trình chế biến, ngày nay với 

việc phát triển của máy móc thiết bị, bên cạnh việc phân loại bằng tay, SFCs cũng tiến 

hành trang bị thêm các máy phân cỡ tôm để quá trình này được nhanh chóng và chính 

xác hơn. Công đoạn tiếp theo là chế biến sản phẩm theo quy trình nhất định đối với 

từng loại khác nhau, đây là công đoạn quan trọng nhất cần có sự cẩn thận, tỉ mỉ đến 



77 

 

 

từng chi tiết, cần phải đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Sản phẩm sau 

khi chế biến xong sẽ được đóng gói, cấp đông, lưu kho bảo quản theo đúng quy trình 

kỹ thuật. Bên cạnh đó, kiến thức chuyên môn giúp cho lãnh đạo nhà máy đầu tư thêm 

máy móc thiết bị hiện đại tạo ra nhiều sản phẩm tốt hơn, tăng công suất, giảm giá 

thành, tăng lợi nhuận, … Vì vậy, kiến thức chuyên môn được đánh giá là rào cản lớn 

khi gia nhập thị trường đối với SFCs. 

 Kế tiếp, chứng nhận CLSP cũng được xem là rào cản lớn khi gia nhập thị 

trường đối với SFCs (điểm trung bình 3,75). Trong những năm gần đây các thị trường 

nhập khẩu tôm lớn của Việt Nam tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn 

gốc và do đó SFCs ngày càng chủ động trong việc kiểm soát CLSP (chú trọng môi 

trường ao nuôi, con giống, thức ăn…), đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm và an 

toàn dịch bệnh trong sản phẩm xuất khẩu, xây dựng quy trình đánh giá kiểm tra chất 

lượng tiêu chuẩn quốc tế, thực hiện đa chứng nhận như chứng nhận BAP, ASC, Global 

GAP, HACCP và rất nhiều chứng nhận quốc tế khác. Vì vậy đây cũng là một rào cản 

gia nhập thị trường của SFCs. 

 Tiếp theo, vốn đầu tư được xem là rào cản lớn khi gia nhập thị trường đối với 

SFCs (điểm trung bình 3,50). Để tham gia vào thị trường, các nhà máy chế biến thủy 

sản cần phải được đầu tư công nghệ chế biến tôm hiện đại, chế biến được các mặt hàng 

cao cấp như Tôm Ring, Sushi Ebi, Nobashi, Tempura, … và nhiều mặt hàng khác, như 

vậy nguồn vốn đầu tư cần là rất lớn. Theo báo cáo tài chính của 4 SFC, tổng nguyên 

giá TSCĐ của 4 SFC tại ngày 31/12/2020 là 3.275 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản 

của 4 SFC (13.839,53 tỷ đồng). Vốn đầu tư ban đầu của SFCs thường là rất lớn, bên 

cạnh nguồn vốn tự có thì SFCs phải vay thêm từ các Ngân hàng thương mại, tuy nhiên, 

việc vay thêm ban đầu này thường không dễ dàng vì bên cạnh nguồn vốn tự có tương 

ứng, doanh nghiệp cần phải có phương án kinh doanh, trả nợ rõ ràng và hiệu quả, cho 

nên vốn đầu tư được xem là rào cản lớn khi gia nhập thị trường đối với SFCs. 

 Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh cao cũng được xem là rào cản lớn khi gia nhập 

thị trường đối với SFCs (điểm trung bình 2,75). Tình hình nhập khẩu tôm của các thị 

trường lớn nhập khẩu tôm của Việt Nam trong giai đoạn từ 2015 đến 2019. Trong đó, 

nhập khẩu tôm của Mỹ từ 5 nguồn cung lớn (Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Ecuado, 

Thái Lan). Trong đó, nguồn cung từ Ấn Độ có giá trị lớn nhất, Indonesia là nguồn 

cung lớn thứ hai, Việt Nam đứng thứ 3. Nhập khẩu tôm của EU trong giai đoạn này từ 
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5 nguồn cung lớn (Ecuado, Việt Nam, Argentina, Hà Lan, Ấn Độ), trong đó, Ecuado 

và Argentina cũng là hai nguồn cung lớn của EU. Còn ở thị trường Trung Quốc, nhập 

khẩu tôm từ 5 nguồn cung lớn (Ecuado, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Argentina). 

Trong đó, Việt Nam là nguồn cung thứ 3 sau Ecuado, Ấn Độ. Qua đó cho thấy trên thị 

trường xuất khẩu tôm, Việt Nam phải luôn cạnh tranh với các nước khác như Ecuado, 

Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan. Mặt khác, khi đánh giá về mức độ cạnh tranh giữa các 

doanh nghiệp trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu thì nhiều SFC cho rằng hiện 

tại là khá cạnh tranh trong thu mua tôm nguyên liệu do thiếu nguồn cung. Không chỉ 

dừng lại ở cạnh tranh giữa SFCs trong nước, trong thời gian gần đây, không ít doanh 

nghiệp, các thương lái từ Trung Quốc đến tận vùng nguyên liệu của SFCs để thu mua 

tôm nguyên liệu, thông thường, thương lái đến từ Trung Quốc mua theo kiểu cào bằng, 

chú trọng về số lượng, họ ít khi kiểm tra tôm có kháng sinh hay không kháng sinh làm 

cho mức độ cạnh tranh trong thu mua tôm nguyên liệu càng cao. 

 Giá trị trung bình của các yếu tố rào cản gia nhập thị trường đối với SFCs được 

thể hiện qua biểu đồ Radar (Hình 4.6) như sau: 

 

Hình 4.6. Rào cản gia nhập thị trường đối với SFCs qua biểu đồ Radar 

(Nguồn: Kết quả tổng hợp từ khảo sát 30 trung gian, 2020) 

 Qua biểu đồ Radar ở Hình 4.6 cho thấy, các yếu tố rào cản quan trọng đối với 

SFCs có vị trí ở cách xa điểm trung tâm, để giảm bới những rào cản này thì cần phải 

có những hàm ý chính sách để đưa những điểm này về càng gần vùng trung tâm hơn. 
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 Ngoài ra, các rào cản khác như: thiếu nguồn cung tôm giống, khó khăn về đầu 

ra sản phẩm, các chính sách về thuế, phí cũng được SFCs quan tâm và cũng được xem 

là các rào cản khi gia nhập thị trường. 

 4.2.4 Các chính sách chung của ngành thủy sản 

 Các chính sách chung của ngành thủy sản ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả 

của thị trường tôm được nghiên cứu bao gồm: chính sách quy hoạch phát triển ngành 

tôm; các chính sách về thuế, phí; các chính sách về giá cả; chính sách chất lượng sản 

phẩm; chính sách về việc làm và tiền lương; và chính sách hỗ trợ tín dụng. Tổng hợp 

nhận định của các tác nhân về chính sách chung của ngành thủy sản ảnh hưởng đến 

hoạt động và kết quả thị trường tôm được trình bày trong Bảng 4.22. 

Bảng 4.22. Chính sách chung của ngành thủy sản ảnh hưởng đến thị trường tôm 

 

 

Yếu tố 

Giá trị trung bình 

của hộ nuôi 

(n=300) 

Giá trị trung bình 

của trung gian 

(n=30) 

Giá trị trung bình 

của SFCs  

(n=4) 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

1. Quy hoạch phát triển 3,38 0,486 3,60 0,498 4,00 0,816 

2. Các chính sách về thuế, phí 1,00 0,000 1,70 0,535 2,75 0,957 

3. Các chính sách về giá cả 4,60 0,736 1,63 0,490 3,25 1,258 

4. Chính sách CLSP 1,53 0,500 1,63 0,490 3,00 1,414 

5. Việc làm, tiền lương 1,00 0,000 1,63 0,490 3,00 0,816 

6. Chính sách hỗ trợ tín dụng 4,48 0,604 4,07 0,740 3,75 1,500 

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát các tác nhân tham gia thị trường, 2020) 

Qua Bảng 4.22 cho thấy, độ lệch chuẩn của các yếu tố khảo sát đều nhỏ hơn 1 

(ngoại trừ 3 yếu tố 3,4,5 theo đánh giá của SFCs), cho ta biết được độ phân tán của giá 

trị thống kê so với giá trị trung bình ở từng thời điểm khác nhau là tương đối thấp, tính 

biến động của yếu tố là không đáng kể so với giá trị trung bình. 

 Mặc dù có những nhận định khác nhau về mức độ ảnh hưởng của các chính sách 

chung của ngành thủy sản đến hoạt động và kết quả của thị trường tôm do phương 

thức hoạt động của các tác nhân có những điểm khác nhau. Tuy nhiên, quy hoạch phát 

triển ngành tôm, chính sách hỗ trợ tín dụng, các chính sách về giá cả là ba yếu tố được 

các tác nhân đánh giá là có mức độ ảnh hưởng lớn đến hoạt động và kết quả của thị 

trường tôm hiện nay. 

 4.2.4.1 Quy hoạch phát triển ngành tôm 

 Để phát triển ngành tôm trong tương lai, cần thiết phải quy hoạch vùng nuôi 

tôm hợp lý, ứng dụng công nghệ mới trong quá trình nuôi để phòng ngừa tôm nuôi bị 
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nhiễm bệnh và xử lý tốt khi các ao nuôi bị nhiễm bệnh, giảm ô nhiễm môi trường và 

giảm chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng về thủy lợi, kênh 

mương thoát nước, điện, để phát triển sản xuất, đường giao thông xung quanh các khu 

vực nuôi tôm có ý nghĩa rất quan trọng nên cần phải phát triển hệ thống giao thông để 

việc vận chuyển tôm giống, thức ăn, tôm thành phẩm được nhanh chóng, thuận lợi góp 

phần làm giảm giá thành tăng lợi nhuận cho các tác nhân tham gia. 

 4.2.4.2 Chính sách hỗ trợ tín dụng 

 Chính sách hỗ trợ tín dụng là yếu tố được nhiều hộ nuôi quan tâm, đối với nông 

dân, nguồn vốn để phục vụ sản xuất rất quan trọng. Nhưng hiện nay, nhiều nông dân 

gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay từ ngân hàng, phần lớn người nuôi thường 

nuôi với quy mô sản xuất nhỏ lẻ, hộ nuôi có ít giá trị tài sản đảm bảo khi vay vốn, nên 

rất khó tiếp cận được với nguồn vốn vay ngân hàng do không có tài sản thế chấp; hoặc 

đã vay nợ ngân hàng từ trước đó chưa trả được, nợ tồn đọng còn nên không thể vay 

tiếp. Bên cạnh đó, cho vay phục vụ nuôi tôm tiềm ẩn nhiều rủi ro do dịch bệnh, thị 

trường biến động, nhiều hộ nuôi đã vay nợ ngân hàng từ trước còn tồn đọng nhưng 

chưa trả được nên các tổ chức tín đụng không thể cho vay hoặc cho vay tiếp được. 

 Còn đối với SFCs, mặc dù hiện nay nhu cầu vay ngắn hạn là cần thiết để bổ 

sung vốn lưu động của mình, nhưng việc tiếp cận nguồn vốn này còn không ít khó 

khăn do một số tiêu chí ngân hàng đưa ra mà doanh nghiệp khó thực hiện, như cần 

phải có phương án kinh doanh rõ ràng, khi giải ngân thì chứng từ giải ngân đảm bảo 

tính pháp lý và các quy định khác như: dùng hàng hóa hình thành từ vốn vay làm tài 

sản thế chấp cho khoản dư nợ vay chưa có tài sản đảm bảo. Trong thời gian gần đây, 

lãi suất cho vay có xu hướng giảm, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các 

nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm, vay bằng USD 

khoảng 1,1% đến 3,1% góp phần tháo gỡ khó khăn cho hộ nuôi tôm và các doanh 

nghiệp chế biến. Tuy nhiên, cần có thêm những chính sách ưu đãi tạo điều kiện cho 

cho hộ nuôi tôm và SFCs có nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi hơn nữa. 

 4.2.4.3 Các chính sách về giá cả 

 Trong vài năm gần đây, giá tôm nguyên liệu thường xuyên biến động mạnh, 

tăng giảm thất thường do tình hình dịch bệnh, biến đổi khí hậu và do ảnh hưởng của 

thị trường tôm trên thế giới. Mặc khác, do chính sách giá của SFCs thường xuyên biến 

động, ngoài bảng giá ban hành chung còn có các hình thức trợ giá khác. Bên cạnh đó, 
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hệ thống thương lái lại góp phần tạo ra rủi ro về giá, làm cho nông dân thường không 

quyết định được giá bán sản phẩm của mình. Thực tế chưa có sự liên kết và trao đổi 

giá một cách minh bạch giữa người nuôi tôm và các nhà máy chế biến. Trong khi đó 

sự can thiệp, tác động của ngành thủy sản trong việc bình ổn gia tôm còn hạn chế. Vì 

vậy, các chính sách về giá cả của ngành nhằm ổn định giá thị trường để người nuôi 

tôm có được giá bán tốt, lợi nhuận tốt là điều mà hầu hết các hộ nuôi, các trung gian, 

các nhà máy chế biến mong muốn. 

 Giá trị trung bình của các yếu tố rào cản gia nhập thị trường đối với hộ nuôi, 

trung gian và SFCs được thể hiện qua biểu đồ Radar (Hình 4.7) như sau: 

 

Hình 4.7. Chính sách chung ảnh hưởng đến các tác nhân qua biểu đồ Radar 

(Nguồn: Kết quả tổng hợp từ khảo sát các tác nhân tham gia, 2020) 

 Qua biểu đồ Radar ở Hình 4.7 cho thấy, các yếu tố quy hoạch phát triển ngành 

tôm, chính sách hỗ trợ tín dụng, các chính sách về giá cả là ba yếu tố được các tác 

nhân đánh giá là có mức độ ảnh hưởng lớn có vị trí ở cách xa điểm trung tâm, đây là 

những yếu tố có mức độ quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động thị trường của các tác 

nhân tham gia. Vì vậy, cần phải có những hàm ý chính sách để tập trung phát triển 

những yếu tố này hơn nữa. 

Tóm lại, từ kết quả phân tích cấu trúc thị trường một số kết luận quan trọng được 

rút ra như sau. Thứ nhất, Mức độ tập trung thị trường: đối với các hộ nuôi tôm thị 

trường thuộc dạng thị trường cạnh tranh hoàn toàn, đối với các trung gian và SFCs thị 
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trường có xu hướng cạnh tranh độc quyền. Thứ hai, Khác biệt sản phẩm: đối với các 

hộ nuôi tôm việc nuôi tôm đạt được cỡ lớn hoặc tôm sạch đạt các tiêu chuẩn kháng 

sinh các thị trường được xem là khác biệt sản phẩm nếu so với tôm thông thường. Đối 

với SFCs, việc sản xuất ra sản phẩm GTGT cũng được xem là một trong những khác 

biệt sản phẩm so với sản phẩm truyền thống. Thứ ba, Những rào cản gia nhập thị 

trường: nhìn chung, đối với các hộ nuôi tôm, các trung gian, SFCs thì thiếu vốn đầu tư; 

thiếu kiến thức chuyên môn là những rào cản chính đối với những người mới khi 

muốn tham gia vào thị trường. 

 4.3 PHÂN TÍCH SỰ VẬN HÀNH CỦA THỊ TRƯỜNG 

 Nội dung này tập trung mô tả chức năng của các tác nhân tham gia trên thị 

trường, mô tả hoạt động của các tác nhân và sự liên kết của các tác nhân. 

 4.3.1 Mô tả chức năng của các tác nhân tham gia trên thị trường 

 Theo kết quả nghiên cứu của Lê Văn Gia Nhỏ, Nguyễn Phú Son và Nguyễn Tấn 

Khuyên (2012) cho rằng chuỗi giá trị tôm ĐBSCL có 5 chức năng bao gồm khâu đầu 

vào, sản xuất, thu gom, thương mại và tiêu dùng; và 8 tác nhân tham gia chuỗi bao 

gồm: nhà cung cấp giống, thức ăn và thuốc thủy sản, nông dân, thương lái, đại lý, công 

ty, bán lẻ và người tiêu dùng.  

 Tuy nhiên, đối tượng khảo sát và mô tả của nghiên cứu này là tác nhân nông dân 

sản xuất (hộ nuôi tôm), nhóm tác nhân trung gian thực hiện chức năng trao đổi thương 

mại (thương lái, đại lý gọi chung là tác nhân trung gian), nhóm tác nhân thực hiện 

chức năng chuyển đổi (doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm), vì đây là các tác nhân 

chính tạo ra giá trị gia tăng cho chuỗi giá trị ngành tôm nuôi vùng ĐBSCL và có mối 

liên kết, tác động lẫn nhau. 

 4.3.1.1 Hộ nuôi tôm 

 Đây là tác nhân đóng vai trò quan trọng nhất trong khâu sản xuất, cung cấp 

nguyên liệu đầu vào cho các trung gian và SFCs. Trong nghiên cứu này, 300 hộ nuôi 

(Phụ lục 5) được quan sát từ ba Tỉnh: Cà Mau (gồm  Huyện Cái Nước, Phú Tân và 

Đầm Dơi và một số ít ở Thành phố Cà Mau), Tỉnh Bạc Liêu (gồm ba Huyện: Đông 

Hải, Vĩnh Lợi, Hòa Bình và một số ít ở Thành phố Bạc Liêu) và Sóc Trăng (gồm ba 

Huyện: Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu và Trần Đề). Hộ tôm nuôi được khảo sát trong nghiên 

cứu này là hộ nuôi tôm theo hình thức nuôi công nghiệp, ao thu hoạch có vụ nuôi gần 

nhất trong năm 2020, các hộ nuôi chủ yếu sử dụng diện tích đất sở hữu để nuôi tôm, 
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phần lớn hộ nuôi tôm có thu nhập từ hoạt động nuôi tôm chiếm từ 80% trong tổng thu 

nhập của hộ trong năm, trong khảo sát, hộ nuôi có ít nhất là 1 ao nuôi và nhiều nhất là 

22 ao, diện tích ao nuôi nhỏ nhất là 500 m2, lớn nhất là 6.000 m2. Giống như nhiều 

ngành hàng nông nghiệp khác, đặc thù của các hộ nuôi tôm cá thể vẫn là các hộ nuôi 

nhỏ lẻ, trong nghiên cứu này số hộ nuôi tôm có diện tích ao thu hoạch dưới 1 ha vẫn 

còn nhiều (chiếm tỷ lệ 21,3%) với phương thức nuôi công nghiệp ao đất và ao bạt. 

Thời gian nuôi của vụ tôm gần nhất, ngắn nhất là 40 ngày và dài nhất là 136 ngày 

(ngày thả tôm và thu hoạch tôm trong năm 2020), những vùng nuôi chuyên tôm thẻ 

thường thả nuôi 2 vụ/năm, vụ 1 từ tháng 2 đến tháng 4, vụ 2 từ tháng 6 đến tháng 8, 

một số nơi nuôi luân canh vụ chính nuôi tôm sú, vụ phụ nuôi tôm thẻ. Cỡ (size) tôm 

lớn nhất khi thu hoạch tôm là 17 con/kg, nhỏ nhất là 125 con/kg, hầu hết các hộ nuôi 

tôm khi thu họach chủ yếu bán tôm nguyên liệu cho thương lái trong và ngoài khu vực. 

Mặc dù bán tôm cho SFCs, người nuôi nhận được giá cao hơn so với bán cho thương 

lái, nhưng chưa có sự liên kết và trao đổi giá một cách minh bạch giữa người nuôi tôm 

và các nhà máy chế biến và người nuôi vẫn thích bán cho thương lái hơn do thương lái 

có phương thức thu mua linh động và mua kịp thời hơn so với SFC. 

 4.3.1.2 Các trung gian 

 Các trung gian còn gọi là thương lái hay đại lý, đây là tác nhân trung gian có vai 

trò quan trọng trong việc kết nối hộ nuôi tôm với thị trường. Trong nghiên cứu này, 30 

trung gian (Phụ lục 6) được quan sát theo phương pháp dòng chảy sản phẩm. Trung 

gian thường là người có hiểu biết nhiều về hoạt động nuôi tôm và nhiều trung gian 

xuất thân từ nuôi tôm, các trung gian phần lớn là người trong tỉnh và cũng có trung 

gian của các tỉnh khác trong khu vực ĐBSCL tham gia thu mua tôm. Do đặc thù của 

nông thôn và các vùng nuôi tôm ở ĐBSCL hiện nay, mạng lưới giao thông còn hạn 

chế, trong khi nông dân vẫn sản xuất nhỏ lẻ, các trung gian có lợi thế là hiểu biết rõ về 

địa phương, với phương tiện giao thông thô sơ bằng xe nhỏ, bằng ghe xuồng nhỏ có 

thể đi vào từng con kênh, con rạch, đến những nơi giao thông còn hạn chế, đến tận nơi 

nuôi tôm để thu mua tôm nguyên liệu. Trong nhiều năm qua, việc tiêu thụ tôm nguyên 

liệu chủ yếu thông qua hệ thống trung gian, trung gian thu mua tôm nguyên liệu rồi 

bán lại cho các nhà máy chế biến, góp phần giải quyết đầu ra cho hộ nuôi. Tuy nhiên, 

các trung gian thực hiện giao dịch mua bán với người nuôi trên cơ sở hợp đồng miệng 

và dựa vào uy tín làm ăn lâu năm là chủ yếu, hầu như không có một sự cam kết tiêu 
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thụ hàng hóa nào đối với người nuôi. Do vậy, chính hệ thống trung gian lại góp phần 

tạo ra nhiều rủi ro về giá, làm cho nông dân không quyết định được giá bán sản phẩm 

của mình. Nếu người nuôi chỉ hướng đến việc bán sản phẩm cho tác nhân trung gian 

thì người nuôi vẫn gặp phải tình trạng đầu ra không ổn định, do trung gian chỉ mua khi 

họ có lợi nhuận. Theo phương thức kinh doanh mua bán tôm hiện nay, giá mua bán do 

sự thỏa thuận của hai bên trung gian với hộ nuôi và tiền mặt được trả đủ ngay sau khi 

giao nhận tôm, trước khi xe vận chuyển tôm khởi hành. Hầu hết các trung gian đều có 

ký kết hợp đồng bán tôm nguyên liệu cho từ 2 nhà máy chế biến tôm trở lên. 

 4.3.1.3 Doanh nghiệp chế biến thủy sản 

 Bốn SFC được khảo sát trong nghiên cứu là bốn doanh nghiệp có kim ngạch 

xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020, tổng lượng 

tôm thẻ mua vào trong năm 2019 của 4 SFC này là 95.824 tấn (chiếm khoảng 22,65% 

tổng sản lượng tôm thẻ vùng ĐBSCL năm 2019). Năm 2019, giá trị xuất khẩu của bốn 

doanh nghiệp thủy sản tôm lớn nhất Việt Nam đạt 999 triệu USD, chiếm khoảng 30% 

tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước và được tác giả mã hóa theo các tên như 

sau: SFC1, SFC2, SFC3 và SFC4. Hầu hết SFCs đều có ký hợp đồng thu mua tôm 

nguyên liệu với nhiều hộ nuôi, với nhiều đại lý và một SFC thường có nhiều đại lý ở 

những nơi gần vùng nguyên liệu, các đại lý vận chuyển tôm nguyên liệu đến bán cho 

SFCs. SFCs không chỉ mua nguồn nguyên liệu tôm từ các người nuôi trong tỉnh, mà 

còn mua nguyên liệu tôm từ các địa phương ngoài tỉnh. Hiện tại, mặc dù phần lớn 

SFCs tham gia VASEP, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu liên kết trong chế biến và tiêu 

thụ giữa các doanh nghiệp với nhau một cách mạnh mẽ. 

Khái quát tình hình lao động, tài sản cố định (TSCĐ) và công suất chế biến của 

bốn SFC năm 2020 được trình bày trong Bảng 4.23. 

Bảng 4.23. Lao động, TSCĐ và công suất chế biến của 4 SFC năm 2020 

Doanh 

nghiệp 

Địa chỉ Số lượng cán bộ 

nhân viên (người) 

Nguyên giá 

TSCĐ (tỷ đồng) 

Công suất chế 

biến tấn/năm 

SFC1 Cà Mau 6.512 498 32.776 

SFC2 Hậu Giang 5.458 1.283 26.148 

SFC3 Sóc Trăng 2.175 694 24.320 

SFC4 Sóc Trăng 4.036 799 20.307 

Cộng  18.181 3.275 103.551 

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ báo cáo tài chính của SFCs, 2020) 
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Qua Bảng 4.23 cho thấy, bốn SFCs được khảo sát trong nghiên cứu có tổng số 

lượng cán bộ nhân viên vào ngày 31/12/2020 là 18.181 người, tổng nguyên giá TSCĐ 

là 3.275 tỷ đồng, với tổng công suất chế biến năm 2020 là khoảng 103.551 tấn/năm, 

trong đó sản lượng tôm thẻ chiếm từ 66% đến 90% tổng lượng tôm thành phẩm. 

 Quy trình chế biến tôm tổng quát 

 Tôm sau khi thu hoạch được nhúng vào nước đá lạnh ngay (trừ khi SFC muốn 

nhận tôm còn sống thì có cách muối và vận chuyển khác), cho vào các thùng chứa 

bằng nhựa hay kim loại, ướp thêm nước đá để giữ lạnh trong quá trình vận chuyển đến 

nhà máy. Tôm nguyên liệu được vận chuyển đến nhà máy chế biến nhanh nhất để đảm 

bảo độ tươi ngon của thành phẩm xuất khẩu, sau đó sẽ được chế biến thành sản phẩm. 

Đối với các nhóm thành phẩm riêng sẽ có quy trình chế biến riêng. Dựa vào quy trình 

chế biến được khảo sát từ SFC1 và SFC2, quy trình chế biến tổng quát được trình bày 

trong Hình 4.8: 

 

Hình 4.8. Quy trình chế biến tôm tổng quát 

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ quy trình chế biến của SFC1 và SFC2, 2020) 

 Mô tả tổng quát các bước trong quy trình chế biến (Phụ lục 18 ) 

 Một số sản phẩm tôm chủ yếu 

 Qua khảo sát từ SFC1 và SFC2, sản phẩm tôm được chế biến, sản xuất theo quy 

cách, tiêu chuẩn chung (các nước mua bán thường đều áp dụng giống như nhau) hoặc 
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là những sản phẩm chế biến theo quy cách riêng của khách đặt hàng. Các sản phẩm 

tôm thông thường gồm có: tôm nguyên con (Head On Shell On, HOSO); tôm vỏ 

(Head Less Shell On, HLSO); tôm vỏ xẻ lưng (Easy Peeled Head Less Shell On, EZP 

HLSO); tôm lột vỏ, lấy đường tiêu hóa, để đuôi; tôm lột vỏ, lấy đường tiêu hóa, chừa 

đuôi, xẻ cánh bướm (PD Tail on hay PTO butterfly); tôm PTO duỗi thẳng, …. Bên 

cạnh đó, sản phẩm tôm cũng được phân loại theo nhóm SPTT và nhóm sản phẩm 

GTGT. Nhóm sản phẩm GTGT có một số sản phẩm tiêu biểu như: tempura, xiên que, 

ring, tẩm bột, sushi và nobashi. Nhóm sản phẩm truyền thống có một số sản phẩm tiêu 

biểu như: HOSO, HLSO, PD và PTO. 

 4.3.2 Mô tả hoạt động của các tác nhân tham gia thị trường tôm 

 4.3.2.1 Vấn đề vốn kinh doanh 

 a. Vốn kinh doanh của hộ nuôi 

 Vốn là một trong những yếu tố quan trọng trong việc đầu tư vào hoạt động nuôi 

tôm, hoạt động nuôi tôm của hộ nuôi tiêu hao chi phí từ giai đoạn đầu mua con giống 

đến giai đoạn cuối của thời điểm thu hoạch tôm. Bên cạnh đó, hộ nuôi tôm còn cần 

vốn để đầu tư mua sắm các thiết bị, hoặc mua con giống; mua thức ăn; mua hóa chất, 

vi sinh, thuốc; nhiên liệu/điện; trả công lao động và lãi ngân hàng (nếu có). Vốn đầu tư 

cho hoạt động nuôi tôm của nông hộ chủ yếu từ các nguồn sau: vốn tự có của gia đình; 

vốn vay các tổ chức tín dụng; vốn đầu tư của các công ty và đại lý phân phối thức ăn, 

thuốc; và vốn khác. Trong nghiên cứu này, đa phần hộ nuôi tôm sử dụng vốn do hộ 

tích lũy được để sản xuất nuôi tôm, có 200/300 hộ (tỷ lệ 67%), có 40/300 hộ vay 

khoảng 20% vốn (tỷ lệ 13%); có 60/300 hộ vay khoảng 10% vốn (tỷ lệ 20%). Qua đó 

cho thấy, có một tỷ lệ nhỏ các hộ nuôi có tiếp cận vốn vay để bổ sung vốn cho hoạt 

động nuôi tôm và mức vay tối đa khoảng 20%, điều này xuất phát từ việc tiếp cận 

nguồn vốn vay của hộ còn gặp khó khăn, do quy mô sản xuất của hộ nuôi là còn nhỏ, 

hộ nuôi có ít giá trị tài sản đảm bảo khi vay vốn làm cản trở việc tiếp cận vốn vay. 

 Qua trao đổi và tìm hiểu trong quá trình nghiên cứu thì hiện nay ngoài vốn tự có 

của gia đình và vốn vay các tổ chức tín dụng thì cũng có nguồn vốn đầu tư của các 

công ty và đại lý phân phối thức ăn, thuốc đầu tư vào các hộ nuôi tôm. Hộ nuôi có 

được nguồn vốn theo hình thức này có được mức lợi nhuận tốt hơn, trung bình khoảng 

20%, tuy nhiên, hiện nay hình thức này chưa được phổ biến rộng rãi. 
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 Thực trạng khảo sát từ 300 hộ nuôi cho thấy, nguồn vốn của chủ sở hữu và vốn 

vay cho việc đầu tư vào sản xuất và tái sản xuất của hộ nuôi là vấn đề được rất nhiều 

hộ nuôi quan tâm. Đối với nông dân, nguồn vốn vay từ Ngân hàng để phục vụ sản xuất 

rất quan trọng, nhưng hiện nay, nhiều nông dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn 

vay từ ngân hàng, hầu hết hộ nuôi tôm không được vay vốn ngân hàng do không có tài 

sản thế chấp. Khi nguồn vốn cho nuôi tôm gặp khó khăn, nhiều hộ nuôi phải tìm các 

đại lý vật tư để hợp tác theo kiểu mua trước trả sau và chịu nhiều lãi suất. Nếu thông 

qua đại lý thì các khoản đầu tư như con giống, thức ăn, thuốc thuỷ sản, các dụng cụ 

máy móc, ... sẽ thanh toán sau khi thu hoạch tôm, những hộ nuôi tôm vốn ít, không 

nguồn tín dụng hỗ trợ, nên phải dựa vào nhà phân phối. 

 b. Vốn kinh doanh của trung gian 

 Mặc dù lượng tiền mặt cần cho hoạt động thu mua tôm thường là rất lớn (tham 

khảo bảng kê chuyển tiền ngày 01/07/2020 của SFC2, có đại lý cấp 1 có lượng tiền 

mua tôm ngày 30/6/2020 là hơn 7 tỷ đồng), nhưng vốn kinh doanh của các trung gian 

thường khiêm tốn, phần lớn các trung gian đăng ký vốn kinh doanh thấp. Một số trung 

gian cấp 1 thì ngoài hoạt động thu mua tôm ra còn có thêm các hoạt động khác như: 

mua bán thức ăn, thuốc thủy sản; vận chuyển… nên việc xác định vốn riêng cho hoạt 

động thu mua tôm không chính xác. Đối với các trung gian cấp 1 thường có nguồn vốn 

lớn hơn các trung gian cấp 2 vì các trung gian cấp 1 thường có nhiều trung gian cấp 2 

và nếu các trung gian cấp 2 của họ không có đủ tiền mặt để mua tôm thì trung gian cấp 

1 sẽ ứng tiền trước cho trung gian cấp 2 để trả tiền mua tôm cho hộ nuôi. Các trung 

gian cấp 2 hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn vốn tự có là chủ yếu, tuy nhiên đôi khi do 

không đủ tiền mặt để trả tiền mua tôm thì trung gian cấp 2 sẽ ứng tiền từ trung gian 

cấp 1. Hầu hết các trung gian đều hoạt động bằng vốn tự có, chỉ có một số ít trung gian 

có vay ngắn hạn từ các NHTM và tỷ trọng vay cũng không lớn so với nhu cầu. 

 c. Vốn kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến 

 Vốn kinh doanh có thể được hiểu qua nhiều khái niệm khác nhau, tùy theo mục 

đích mà có thể có cách phân loại cơ bản như: vốn cố định, vốn lưu động, vốn sở hữu, 

vốn vay và nhiều cách phân loại khác. 

 Vay ngắn hạn là một hình thức vay những khoản tiền trong thời gian ngắn, cụ 

thể là dưới 1 năm. Trong đó, các NHTM đóng vai trò là nhà cung ứng phần lớn nhiều 

khoản vay ngắn hạn cho SFCs. Vay ngắn hạn thường dùng để bổ sung vốn lưu động 
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cần thiết như mua nguyên vật liệu, vật tư, bao bì hoặc để trả các khoản nợ đến hạn do 

chưa kịp thu hồi các khoản phải thu. Chi tiết vốn chủ sở hữu và vốn vay của SFCs năm 

2020 được trình bày trong Bảng 4.24. 

Bảng 4.24. Tài sản, vốn chủ sở hữu và vốn vay của 4 SFC năm 2020 (tỷ đồng) 

Doanh 

nghiệp 

Tổng  

tài sản 

Vốn  

chủ sở hữu 

Vay 

ngắn hạn 

% Vốn vay/ 

Tổng TS 

% Vốn vay/  

Vốn CSH 

Chi phí  

lãi vay 

- SFC1 7.459,45 5.476,00 1.727,34 23 32 46,89 

- SFC2 2.823,92 1.310,08 1.355,91 48 103 41,68 

- SFC3 1.845,01 1.376,98 239,59 13 17 5,45 

- SFC4 1.711,16 1.081,15 442,46 26 41 13,93 

Cộng 13.839,53 9.244,21 3.765,30 27 41 107,95 

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ Báo cáo tài chính của SFCs, 2020) 

Để tham gia vào thị trường, SFCs cần phải được đầu tư máy móc thiết bị, công 

nghệ chế biến tôm hiện đại và tiên tiến. Bên cạnh đó, vay ngắn hạn là một nội dung tài 

chính quan trọng của SFCs, SFCs đang rất cần nguồn vốn vay ngắn hạn để phục vụ 

cho việc thu mua tôm nguyên liệu, mua vật tư bao bì để chế biến sản phẩm cũng như 

thanh toán các khoản chi phí có liên quan. Số liệu tổng hợp từ Bảng 4.24 cho thấy vốn 

vay ngắn hạn năm 2020 của 4 SFC có tỷ trọng lớn trên vốn chủ sở hữu (41%), cụ thể 

SFC1 tỷ lệ này là 32%, SFC2 có tỷ lệ là 103%, SFC3 là 17% và SFC4 là 41%. 

 Trong năm 2020, nguồn vốn vay của SFCs chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn 

từ các NHTM dưới 12 tháng, nhận nợ theo từng khế ước, mỗi khế ước tối đa không 

quá 6 tháng. SFCs cũng cho rằng, các ngân hàng thường chỉ mở hạn mức tín dụng theo 

hợp đồng có thời hạn 1 năm và cho vay tiền Việt. Để vay được USD với lãi suất thấp 

hơn vay VND (lãi suất vay USD từ 1,1% đến 3,1%), SFCs cũng phải cam kết nguồn 

ngoại tệ về đúng ngân hàng đã cấp vốn, tương ứng hoặc nhiều hơn số mà Ngân hàng 

đó đã giải ngân, phải có hợp đồng đầu ra nhiều hơn số tiền đề nghị cấp vốn tại thời 

điểm đề nghị cấp vốn, và thủ tục khác, … Mặc dù hiện nay nhu cầu vay ngắn hạn là rất 

cần thiết để bổ sung vốn lưu động, nhưng việc tiếp cận nguồn vốn này còn không ít 

khó khăn do các ngân hàng thường đưa ra một số tiêu chí mà doanh nghiệp khó thực 

hiện, như phải có phương án kinh doanh rõ ràng, khi giải ngân thì chứng từ giải ngân 

đảm bảo tính pháp lý, và một số quy định khác như: dùng hàng hóa hình thành từ vốn 

vay làm tài sản thế chấp cho khoản dư nợ vay chưa có tài sản đảm bảo. 
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 4.3.2.2 Vấn đề giá mua bán tôm nguyên liệu 

 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu được phân tích trong 

nghiên cứu này bao gồm: cạnh tranh thu mua; chất lượng tôm; công nghệ nuôi tôm; 

tình hình dịch bệnh; giá cả tôm thế giới; khoảng cách vận chuyển; phương thức thanh 

toán; số lượng bán ít hay nhiều; tính chất mùa vụ; các tiêu chuẩn chất lượng; truy xuất 

nguồn gốc; tôm sạch, không nhiễm kháng sinh; và các tiêu chí khác. 

 a. Yếu tố ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu của hộ nuôi 

 Khi đến ngày thu hoạch, sau khi nhận được chào giá của các trung gian đưa ra, 

thì người bán và trung gian thỏa thuận giá dựa vào các yếu tố chính như: tôm sạch, 

không nhiễm kháng sinh; chất lượng tôm; cỡ tôm; và số lượng bán ít hay nhiều và 

nhiều yếu tố khác. Mức độ quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến giá mua bán tôm 

nguyên liệu được trình bày trong Bảng 4.25. 

Bảng 4.25. Yếu tố ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu của hộ nuôi 

Yếu tố 
Giá trị 

nhỏ nhất 

Giá trị 

lớn nhất 

Giá trị  

trung bình 

Độ lệch  

chuẩn 

Mức độ 

đánh giá 

1. Tôm sạch 4 5 4,79 0,410 Rất quan trọng 

2. Chất lượng tôm 4 5 4,21 0,410 Quan trọng 

3. Tình hình dịch bệnh 3 4 3,78 0,413 Quan trọng 

4. Cạnh tranh thu mua 1 3 2,39 0,496 Quan trọng 

5. Số lượng bán ít/nhiều 1 3 1,86 0,404 Không quan trọng 

6. Tính chất mùa vụ 1 3 1,33 0,561 Không quan trọng 

7. Khoảng cách vận chuyển 1 2 1,32 0,469 Không quan trọng 

8. Công nghệ nuôi tôm 1 3 1,30 0,522 Không quan trọng 

9. Truy xuất nguồn gốc 1 2 1,23 0,424 Không quan trọng 

10. Tiêu chuẩn chất lượng 1 4 1,12 0,364 Không quan trọng 

11. Hình thức thanh toán 1 2 1,10 0,305 Không quan trọng 

12. Giá cả tôm thế giới 1 3 1,07 0,329 Không quan trọng 

(Nguồn: Kết quả khảo sát 300 hộ nuôi tôm, 2020) 

 Kết quả tổng hợp từ số liệu khảo sát ở Bảng 4.25 cho thấy, tôm sạch, không 

nhiễm kháng sinh là yếu tố thứ nhất ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu 

(điểm trung bình 4,79). Hiện nay, phần lớn người nông dân đều sử dụng kháng sinh 

trong nuôi tôm nên dư lượng kháng sinh tồn dư khi thu hoạch tôm còn ở mức cao, 

trong khi các thị trường nhập khẩu lớn và nhiều tiềm năng như: Mỹ, Nhật và châu Âu 

lại kiểm soát rất gắt gao vấn đề này. Vì vậy, nếu người dân nuôi được tôm sạch, đạt 

tiêu chuẩn kháng sinh cho phép thì giá bán sẽ cao hơn giá tôm thông thường cùng 
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kích cỡ. Qua đó  cho thấy tôm sạch, không nhiễm kháng sinh là yếu tố quan trọng đầu 

tiên có ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu. 

 Ví dụ, tham khảo bảng giá tôm thẻ mua xô ngày 30/6/2020 của SFC2, với cỡ 

tôm 30 con/kg, giá mua thông thường là 104.000 đồng/kg, nhưng nếu đạt là tôm thẻ 

giám sát sạch kháng sinh màu đen đáp ứng thị trường Nhật thì giá bán là 115.000 

đồng/kg, cao hơn loại thông thường 11.000 đồng/kg. 

 Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu của hộ nuôi là chất 

lượng tôm (điểm trung bình 4,21). Khi mua tôm, người mua dựa vào những tiêu chuẩn 

sau để đánh giá chất lượng tôm như: kích cỡ tôm; màu sắc; tôm khỏe, vỏ cứng; tôm 

không bị đen mang, cụt râu, đỏ thân; … Giống như tôm sạch, không nhiễm kháng 

sinh; nếu tôm nuôi có được chất lượng tốt thì giá bán sẽ cao hơn giá tôm thông thường 

cùng kích cỡ. Bên cạnh đó, kích cỡ tôm cũng là một yếu tố đánh giá chất lượng tôm, 

cỡ tôm khi thu hoạch là một yếu tố quan trọng, người nông dân thường nuôi tôm và  

chỉ thu hoạch một lần khi tôm đạt kích cỡ 30 con đến 50 con/kg. 

 Yếu tố thứ ba ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu là tình hình dịch 

bệnh (điểm trung bình 3,78). Nuôi tôm đã và đang phát triển nhanh trong nhiều năm 

qua. Tuy nhiên, người nuôi đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về ô 

nhiễm môi trường, dịch bệnh, kháng sinh, hóa chất  trong quá trình nuôi. Việc mở rộng 

quy mô sản xuất, tăng mức độ thâm canh đã dẫn đến sự xuất hiện và bùng phát nhiều 

bệnh nguy hiểm đe dọa đến sự phát triển bền vững của ngành tôm, trực tiếp gây thiệt 

hại lớn cho người nuôi. Mặc khác, do biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài, độ mặn 

tăng cao hay giảm đột ngột cũng làm dịch bệnh xảy ra thường xuyên hơn làm thiệt hại 

lớn cho nghề nuôi. Từ đó, sản phẩm tôm nuôi từ các hộ nuôi cung cấp cho SFCs bị ảnh 

hưởng, các nhà máy chế biến sẽ có khoảng thiếu hụt nguyên liệu, dẫn tới giá tôm 

nguyên liệu thất thường và thường xuyên biến động. Qua đó cho thấy tình hình dịch 

bệnh cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá mua bán tôm nguyên liệu. 

 Yếu tố thứ tư ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu là cạnh tranh trong  

thu mua (điểm trung bình 2,39). Trong những năm gần đây, nguồn tôm nguyên liệu 

cung cấp cho sản xuất thường gặp phải tình trạng thiếu hụt, nguyên nhân là do một số 

hộ nuôi tôm không muốn vay vốn từ ngân hàng để đầu tư, vì lợi nhuận bấp bênh, vụ 

lời vụ lỗ, một số hộ có lợi nhuận thấp không đủ trả lãi vay, rủi ro do tình hình dịch 

bệnh cũng thường xuyên khiến tôm chết nhiều, gây thiệt hại không nhỏ cho người nuôi 
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tôm. Trong năm 2020, tình trạng thiếu hụt tôm nguyên liệu có xu hướng tăng hơn các 

năm trước, do ảnh hưởng thời tiết, khí hậu không thuận lợi và tình hình dịch bệnh trên 

tôm xảy ra trên diện rộng. Đây là một trong những nguyên nhân chính làm cho nhiều 

SFC hoạt động chưa hết công suất và do đó, trước nhu cầu cần phải đảm bảo đủ tôm 

nguyên liệu để phục vụ sản xuất, SFCs thường xuyên thay đổi và tăng giá mua làm cho 

mức độ cạnh tranh trong thu mua tôm nguyên liệu ngày càng cao. Qua đó cho thấy 

cạnh tranh trong thu mua cũng là yếu tố ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu. 

 Ngoài ra, các yếu tố sau cũng được hộ nuôi cho là có ảnh hưởng đến giá mua 

bán tôm nguyên liệu tuy mức độ có khác nhau như: số lượng bán ít hay nhiều; tính 

chất mùa vụ; khoảng cách vận chuyển; công nghệ nuôi tôm; truy xuất nguồn gốc; tiêu 

chuẩn chất lượng; phương thức thanh toán; và giá mua bán tôm thế giới. 

 b. Yếu tố ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu của trung gian 

 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu của trung gian được 

phân tích trong nghiên cứu này bao gồm: cạnh tranh thu mua; chất lượng tôm; công 

nghệ nuôi tôm; tình hình dịch bệnh; giá cả tôm thế giới; khoảng cách vận chuyển; 

phương thức thanh toán; số lượng bán ít hay nhiều; tính chất mùa vụ; các tiêu chuẩn 

chất lượng; truy xuất nguồn gốc; tôm sạch, không nhiễm kháng sinh; và các tiêu chí 

khác. Thông tin về mức độ quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến giá mua bán tôm 

nguyên liệu được trình bày trong Bảng 4.26. 

Bảng 4.26. Yếu tố ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu của trung gian 

Yếu tố 
Giá trị  

nhỏ nhất 

Giá trị  

lớn nhất 

Giá trị  

trung bình 

Độ lệch  

chuẩn 

Mức độ  

đánh giá 

1. Chất lượng tôm 4 5 4,93 0,254 Rất quan trọng 

2. Tình hình dịch bệnh 4 5 4,90 0,305 Rất quan trọng 

3. Tôm sạch 4 5 4,87 0,346 Rất quan trọng 

4. Cạnh tranh thu mua 3 5 4,60 0,621 Rất quan trọng 

5. Phương thức thanh toán 3 5 3,80 0,484 Quan trọng 

6. Số lượng bán ít hay nhiều 3 4 3,60 0,498 Quan trọng 

7. Khoảng cách vận chuyển 3 5 3,47 0,571 Quan trọng 

8. Tính chất mùa vụ 2 5 3,27 0,583 Quan trọng 

9. Truy xuất nguồn gốc 2 5 3,03 0,999 Quan trọng 

10. Tiêu chuẩn chất lượng 2 5 2,77 0,817 Không quan trọng 

11. Công nghệ nuôi tôm 2 5 2,53 0,681 Không quan trọng 

12. Giá cả tôm thế giới 1 5 1,50 0,861 Không quan trọng 

(Nguồn: Kết quả khảo sát 30 trung gian, 2020) 
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 Kết quả phân tích ở Bảng 4.26 cho thấy, chất lượng tôm (điểm trung bình 4,93); 

tình hình dịch bệnh (điểm trung bình 4,90) và tôm sạch không nhiễm kháng sinh (điểm 

trung bình 4,87) là ba yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến gía mua bán tôm nguyên 

liệu của trung gian. Cụ thể như sau, chất lượng tôm nguyên liệu được đánh giá dựa vào 

những tiêu chuẩn như: kích cỡ tôm; màu sắc tôm; các chứng nhận chất lượng; tôm 

khỏe, vỏ cứng; tôm không bị đen mang, cụt râu, đỏ thân. Tình hình dịch bệnh xảy ra 

làm cho sản lượng tôm nuôi bị ảnh hưởng, thiếu hụt nguyên liệu, làm ảnh hưởng đến 

giá tôm nguyên liệu. Bên cạnh đó, hiện nay, phần lớn người nông dân đều sử dụng 

kháng sinh trong nuôi tôm nên lượng kháng sinh tồn dư khi thu hoạch tôm còn ở mức 

cao, trong khi các thị trường xuất khẩu lớn và nhiều tiềm năng lại kiểm soát rất gắt gao 

vấn đề này. Vì vậy, chất lượng tôm, tình hình dịch bệnh, tôm sạch, không nhiễm kháng 

sinh là các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu. 

Yếu tố tiếp theo hưởng đến giá mua tôm nguyên liệu của trung gian là cạnh tranh 

trong thu mua (điểm trung bình 4,60). Những năm gần đây tình trạng thiếu hụt tôm 

nguyên liệu thường xuyên xảy ra, nhiều SFC không đủ tôm nguyên liệu để sản xuất và 

thường xuyên thay đổi giá mua để cạnh tranh nhằm thu hút tôm nguyên liệu. Bên cạnh 

đó, ngày càng có nhiều thương lái tham gia vào thị trường và các thương lái từ Trung 

Quốc đến tận vùng nguyên liệu để thu mua tôm thường xuyên xảy ra làm cho mức độ 

cạnh tranh trong thu mua tôm nguyên liệu giữa các trung gian ngày càng cao. 

 Phương thức thanh toán cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến giá mua 

bán tôm nguyên liệu (điểm trung bình 3,80). Hiện nay khi mua bán tôm tại ao, phương 

thức thanh toán phổ biến nhất là thanh toán ngay bằng tiền mặt 100% sau khi đánh bắt 

tôm xong và trước khi vận chuyển tôm đi, trong một số trường hợp nếu đại lý ứng 

trước tiền bán tôm cho người nuôi hoặc trả chậm sau vài ngày thì giá mua bán có thể 

thay đổi theo xu hướng giảm hoặc tăng theo thỏa thuận của các bên. Chính vì vậy, 

phương thức thanh toán cũng là yếu tố ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu. 

 Bên cạnh đó, số lượng mua bán ít hay nhiều cũng là yếu tố ảnh hưởng đến giá 

mua bán tôm nguyên liệu (điểm trung bình 3,60). Khi mua bán tôm số lượng nhiều các 

trung gian sẽ tiết kiệm được một phần chi phí trong vận chuyển, lợi nhuận sẽ nhiều 

hơn nếu mua với số lượng ít vì lợi nhuận của các trung gian thường tính chung trên số 

lượng thu mua. Vì vậy, số lượng mua bán ít hay nhiều có ảnh hưởng đến giá mua bán 

tôm nguyên liệu. 
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 Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu là 

khoảng cách vận chuyển (điểm trung bình 3,47) hay nói cách khác là thời gian vận 

chuyển. Do đặc điểm ĐBSCL có nhiều sông, rạch và phần lớn các ao nuôi tôm là ở 

vùng nông thôn với điều kiện giao thông nông thôn còn nhiều hạn chế, vận chuyển 

tôm gặp nhiều khó khăn, nên khi thu mua tôm tại ao các trung gian phát sinh thêm chi 

phí vận chuyển. Theo phỏng vấn các trung gian, tùy theo từng địa phương, nếu phương 

tiện vận chuyển bằng ghe hay vỏ lãi thì chi phí này sẽ cao hơn vận chuyển bằng xe 

trung bình khoảng 500 đồng/kg tôm. Mặc khác, một số SFC khuyến khích trung gian 

đem tôm về SFC sớm với thời gian ngắn nhất từ lúc bắt đầu thu hoạch tôm để đảm bảo 

chất lượng tôm. Tổng thời gian từ lúc thu hoạch, vận chuyển đến thời điểm tiếp nhận 

tại SFC càng ít thì mức trợ giá càng cao và giảm dần theo thời gian. Ví dụ, trợ giá cho 

tôm thẻ cỡ 46 đến 65 con/kg có tổng thời gian từ lúc thu hoạch, vận chuyển đến thời 

điểm tiếp nhận tại nhà máy chế biến từ 1 giờ đến 3 giờ là 9.000 đồng/ kg; nhưng nếu 

có tổng thời gian từ 11,05 giờ đến 12 giờ thì mức trợ giá chỉ còn là 1.500 đồng/ kg 

(quy định trợ giá nguyên liệu tôm thẻ giám sát thu hoạch ngày 02/02/2020 của SFC2, 

Phụ lục 11). Qua đó cho thấy khoảng cách vận chuyển cũng là yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến giá mua tôm nguyên liệu của các trung gian. 

 c. Yếu tố ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu của SFC 

 Thông thường SFCs dựa trên giá thị trường của tôm nguyên liệu trong và ngoài 

nước để đưa ra giá cần mua, hầu hết SFCs đều là người quyết định giá mua tôm 

nguyên liệu dựa vào rất nhiều tiêu chí như: chất lượng tôm; tình hình dịch bệnh; tôm 

sạch, không nhiễm kháng sinh; các tiêu chuẩn chất lượng; truy xuất nguồn gốc; giá cả 

tôm thế giới; tính chất mùa vụ; cạnh tranh thu mua; phương thức thanh toán; công 

nghệ nuôi tôm; khoảng cách vận chuyển; số lượng bán ít hay nhiều. Thông tin về các 

yếu tố ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu của SFCs được trình bày trong 

Bảng 4.27 như sau. 

 Kết quả phân tích ở Bảng 4.27 cho thấy, theo nhận định của SFCs, chất lượng 

tôm (điểm trung bình 4,75); tôm sạch, không nhiễm kháng sinh (điểm trung bình  

4,50); và tình hình dịch bệnh (điểm trung bình 4,50) là ba yếu tố ảnh hưởng lớn nhất 

đến giá tôm nguyên liệu. Hiện nay, các thị trường nhập khẩu tôm lớn của Việt Nam 

như: Mỹ, Nhật và châu Âu kiểm soát chặt chẽ vấn đề an toàn thực phẩm, sản phẩm 

tôm nhập vào các thị trường này phải đạt nhiều tiêu chuẩn chất lượng cao như ASC, 
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BAP, trong đó có tôm sạch, không nhiễm kháng sinh. Vì vậy tôm sạch, không 

nhiễm kháng sinh là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá tôm nguyên liệu. 

Bảng 4.27. Yếu tố ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu của SFCs 

Yếu tố Giá trị 

nhỏ nhất 

Giá trị 

lớn nhất 

Giá trị 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức độ  

đánh giá 

1. Chất lượng tôm 4 5 4,75 0,500 Rất quan trọng 

2. Tôm sạch 4 5 4,50 0,577 Rất quan trọng 

3. Tình hình dịch bệnh 4 5 4,50 0,577 Rất quan trọng 

4. Truy xuất nguồn gốc 4 5 4,25 0,500 Rất quan trọng 

5. Các tiêu chuẩn CLSP 4 5 4,25 0,500 Rất quan trọng 

6. Tính chất mùa vụ 3 4 3,50 0,577 Quan trọng 

7. Giá cả tôm thế giới 3 5 3,50 1,000 Quan trọng 

8. Hình thức thanh toán 2 3 2,75 0,500 Quan trọng 

9. Cạnh tranh thu mua 2 3 2,75 0,500 Quan trọng 

10. Khoảng cách vận chuyển 2 3 2,50 0,577 Quan trọng 

11. Công nghệ nuôi tôm 2 3 2,50 0,577 Quan trọng 

12. Số lượng bán ít, nhiều 2 3 2,25 0,500 Không quan trọng 

(Nguồn: Kết quả khảo sát SFCs, 2020) 

 Hiện nay yêu cầu đảm bảo chất lượng của tôm nuôi xuyên suốt chuỗi cung ứng, 

duy trì chất lượng cao sẽ đem lại giá trị cao hơn cho người nuôi và các nhà máy chế 

biến, để kiểm soát được chất lượng tôm càng cho thấy sự quan trọng của hệ thống truy 

xuất nguồn gốc, việc truy xuất được nguồn gốc sẽ đem lại tác động tích cực cho thị 

trường tôm và ảnh hưởng đến giá tôm nguyên liệu. Vì vậy, theo SFCs truy xuất nguồn 

gốc cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá tôm nguyên liệu (điểm trung bình 4,25). 

 Ngoài ra, các tiêu chuẩn chất lượng như ASC, BAP cũng là yếu tố ảnh hưởng 

lớn đến giá tôm nguyên liệu (điểm trung bình 4,25). Tiêu chuẩn ASC, là một trong 

những tiêu chuẩn hàng đầu của ngành thủy sản, tiêu chuẩn ASC tôm hiện đang được 

tiến hành áp dụng cho các trang trại, môi trường xung quanh; ngoài các tiêu chuẩn của 

trang trại, ASC còn quản lý các tiêu chuẩn thức ăn, các nhà sản xuất thức ăn, nhà sản 

xuất nguyên liệu trực tiếp và sản xuất nguyên liệu chính; bên cạnh đó, các yêu cầu bao 

gồm cấm sử dụng kháng sinh, giám sát chất lượng nước, trả lương, đối xử, đào tạo 

công nhân cũng là các nội dung được ASC quan tâm. Chứng nhận BAP là chứng nhận 

cấp cao nhất do Liên minh Nuôi trồng thủy sản toàn cầu xây dựng, mục đích là chứng 

minh cho người mua thủy sản biết nhà sản xuất đã có trách nhiệm với môi trường và 

xã hội, các nhà máy chế biến và người nuôi tôm rất quan tâm đến giấy chứng nhận 

BAP, các trang trại theo mô hình này có thể liên kết hoặc cung ứng sản phẩm tôm 

nguyên liệu cho các nhà máy và việc được cấp giấy chứng nhận BAP sẽ giúp tiêu thụ 
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dễ dàng hơn và giá cũng tốt hơn. Thế nên, các tiêu chuẩn chất lượng cũng là yếu tố 

quan trọng ảnh hưởng đến giá tôm nguyên liệu. 

 Tính chất mùa vụ cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá tôm nguyên liệu (điểm 

trung bình 3,50), khi vào mùa vụ chính, lượng tôm thu hoạch bắt đầu tăng lên làm cho 

giá tôm thường có xu hướng giảm xuống. Bên cạnh đó, tôm thẻ thường có 2  vụ chính 

trong năm, nuôi tôm vụ nghịch thường bắt đầu thả giống vào tháng 10-11 và thu hoạch 

vào tháng 2-3 năm sau, nuôi tôm vụ nghịch đem lại những lợi ích nhất định như giá 

bán cao, lợi nhuận lớn, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như sức đề kháng kém, tôm 

chậm lớn và dễ phát sinh bệnh. Qua đó, cho thấy tính chất mùa vụ cũng là yếu tố ảnh 

hưởng lớn đến giá tôm nguyên liệu. 

 Mặt khác, giá tôm thế giới cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá tôm nguyên 

liệu từ góc độ của SFCs (điểm trung bình 3,50). Khi các nước Ấn Độ, Indonesia, Thái 

Lan, Ecuado vào mùa vụ thu hoạch, lượng tôm nguyên liệu nhiều và người nuôi tôm 

muốn bán được tôm cho các nhà máy chế biến trong điều kiện cung có phần vượt cầu 

trong mùa vụ thu hoạch dẫn đến giá nguyên liệu giảm và ngược lại. Từ đó dẫn đến giá 

tôm nguyên liệu trong nước cũng bị ảnh hưởng bởi giá tôm thế giới. 

 Ngoài các yếu tố có ảnh hưởng lớn đến giá mua bán tôm nguyên liệu được phân 

tích trên, các yếu tố sau cũng có mức ảnh hưởng đến giá mua bán tôm nguyên liệu ưới 

góc độ của SFCs như: cạnh tranh thu mua; phương thức thanh toán; công nghệ nuôi 

tôm; khoảng cách vận chuyển; số lượng bán ít hay nhiều. 

 d. Quá trình hình thành giá mua bán tôm nguyên liệu trên thị trường 

 Theo cách thức mua bán hiện nay là trung gian đến các ao nuôi xem tôm, sau 

khi thỏa thuận với hộ nuôi về chất lượng tôm, kích cỡ tôm, giá mua bán… thì sẽ tiến 

hành thu mua tôm. Vì vậy, có thể nói giá trong quá trình mua bán hiện nay giữa hộ 

nuôi và trung gian thì giá mua bán được hình thành do sự thỏa thuận giữa các bên. 

 Hàng ngày trung gian cấp 1 nhận thông tin nhu cầu tôm và giá mua (và trợ giá  

nếu có) từ các nhà máy chế biến thủy sản, sau đó chuyển thông tin này đến cho tất cả 

các trung gian cấp 2 của họ, các trung gian cấp 2 sau khi tìm được nguồn cung, thỏa 

thuận giá mua với hộ nuôi xong sẽ xác nhận lại với trung gian cấp 1. Trung gian cấp 2 

mua tôm tại ao của nông dân với giá mua xô (tức là mua chung theo cỡ tôm tại ao, ví 

dụ như thống nhất với chủ ao là tôm thẻ cỡ 50 con/ kg, giá là 88.000 đồng/ kg). Sau 
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khi cân xong, trung gian sẽ vận chuyển tôm đến nhà máy chế biến và bán lại dựa trên 

số lượng tôm được phân loại lại và cân lại tại SFC. 

 Quá trình mua bán, hình thành giá và thanh toán tiền giữa nhà máy chế biến, các 

trung gian và hộ nuôi được thể hiện qua sơ đồ ở Hình 4.9 như sau. 

 Trong thực tế, cũng có nhiều trường hợp việc mua bán tôm chỉ thông qua 1 

trung gian, trung gian cấp 1 cũng là người trực tiếp thương lượng với hộ nuôi tôm, khi 

đó việc mua bán sẽ được quyết định nhanh chóng hơn do trung gian cấp 1 vừa nắm rõ 

thông tin từ nhà máy chế biến thủy sản và vừa có vai trò đàm phán với hộ nuôi tôm, 

giá cả mua bán trong trường hợp này cũng linh hoạt hơn, người bán có thể có được 

mức giá tương đối tốt hơn so với giá mua của trung gian cấp 2, lợi nhuận của trung 

gian cấp 1 và của hộ nuôi có thể sẽ tăng do tiết kiệm được 1 khâu trung gian. 

 

Hình 4.9. Quá trình mua bán và thanh toán tiền giữa các tác nhân 

(Nguồn: Kết quả khảo sát hộ nuôi, trung gian và SFC, 2020) 

 Trong nghiên cứu này, khi nghiên cứu về chính sách giá của SFCs, tác giả nhận 

thấy giá thu mua tôm nguyên liệu của một vài doanh nghiệp biến động thường xuyên, 

có thể thay đổi vài lần trong một ngày và bảng giá cũng rất đa dạng; cùng một cỡ tôm 

nhưng tôm nhưng sẽ được phân thành rất nhiều loại như: tôm thẻ loại thường; tôm thẻ 

có giám sát thu hoạch; tôm thẻ sạch đạt kháng sinh thị trường Mỹ; tôm thẻ sạch đạt 

kháng sinh thị trường Nhật; tôm thẻ thẻ giám sát sạch kháng sinh thị trường Mỹ; tôm 

thẻ giám sát sạch kháng sinh Nhật; tôm thẻ có giám sát sạch kháng sinh màu đen 
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Nhật; tôm thẻ sống màu đen; tôm thẻ sống không kháng sinh màu đen và tương ứng 

với mỗi loại tôm thẻ khác nhau sẽ có một mức giá khác nhau. 

 Ví dụ, tham khảo bảng giá tôm thẻ mua xô ngày 30/6/2020 của SFC2, với cỡ 

tôm 30 con/kg, giá mua thông thường là 104.000 đồng/kg, trong bảng giá rút rọn này 

có loại tôm với 9 mức giá khác nhau, và nếu đạt loại tôm thẻ sống không kháng sinh 

màu đen thì giá là 159.000 đồng/kg (tăng lên 55.000). Vì vậy, khi phân tích giá mua 

bán cần phải biết được tôm đạt được theo phân loại nào để kết quả tính toán tương đối 

chính xác. 

 Bên cạnh bảng giá ban hành chung, SFCs còn có mức “trợ giá” riêng cho từng 

kích cỡ tôm theo nhu cầu, từng thời điểm, cho từng đối tượng trung gian nhằm mục 

đích thu hút lượng nguyên liệu cần thiết nhất cho hoạt động sản xuất đáp ứng nhu cầu 

sản xuất một cách nhanh chóng kịp thời và thông báo “trợ giá” này cũng thường xuyên 

thay đổi theo ngày, theo cỡ tôm. Mức “trợ giá” này thông thường dao động từ 1.000 

đến 10.000 đồng/ kg tôm tùy theo cỡ tôm và nhu cầu của SFC. 

 Ngoài phần trợ giá theo kích cỡ tôm, một vài SFC còn có hình thức trợ giá tính 

theo thời gian từ lúc thu hoạch tại ao, vận chuyển đến thời điểm tiếp nhận tại nhà máy 

chế biến, chính sách trợ giá này nhằm khuyến khích các đại lý triển khai nhanh việc 

thu hoạch và vận chuyển tôm nguyên liệu về nhà máy chế biến sớm, đảm bảo chất 

lượng nguyên liệu tốt nhất, tạo điều kiện cho nhà máy nâng cao CLSP. Tổng thời gian 

từ lúc thu hoạch, vận chuyển đến thời điểm tiếp nhận tại nhà máy chế biến càng ít thì 

mức trợ giá càng cao và giảm dần khi thời gian càng dài. 

Ví dụ, trợ giá cho tôm thẻ cỡ 46 đến 65 con có tổng thời gian từ lúc thu hoạch, 

vận chuyển đến thời điểm tiếp nhận tại nhà máy chế biến từ 1 giờ đến 3 giờ là 9.000 

đồng/ kg; nhưng nếu có tổng thời gian từ lúc thu hoạch, vận chuyển đến thời điểm tiếp 

nhận tại nhà máy chế biến từ 11,05 giờ đến 12 giờ thì mức trợ giá chỉ còn là 1.500 

đồng/ kg (tham khảo quy định trợ giá nguyên liệu thẻ giám sát thu hoạch ngày 

02/02/2020 của SFC2). 

Tóm lại, ở giai đoạn mua bán tôm nguyên liệu giữa trung gian và hộ nuôi, do thị 

trường mang tính cạnh tranh tự do nên giá mua bán tôm nguyên liệu được hình thành 

chủ yếu là do sự thỏa thuận giữa hai bên. Đối với SFCs, do thị trường có xu hướng 

cạnh tranh độc quyền dẫn đến giá mua bán có xu hướng độc quyền, và hầu hết SFCs 

đều là người quyết định giá mua tôm nguyên liệu. 
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 4.3.2.3 Vấn đề thông tin thị trường 

 Việc tiếp cận thông tin thị trường phản ánh khả năng nắm bắt các thông tin xảy 

ra và sự phản ứng của những người tham gia đối với thông tin nhận được, đây là một 

trong những yếu tố được xem là khá quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Chủ động nắm bắt thông tin trên thị trường sẽ giúp cho việc tiêu thụ tôm của các đối 

tượng trở nên thuận lợi hơn nếu các thông tin về thị trường được minh bạch. Các thông 

tin thị trường trong nghiên cứu này là thông tin về: giá mua bán; nhu cầu thị trường; 

nguồn cung ứng đầu vào; công nghệ nuôi trồng, chế biến; và các thông tin khác. 

 a. Thông tin thị trường của hộ nuôi 

 Các thông tin thị trường tôm như: thông tin mua, bán được phản ánh thông qua 

các hình thức: truyền hình, truyền thanh, báo chí; từ cán bộ khuyến nông ở địa 

phương; qua người thân, hàng xóm; qua thương lái và SFC. Tuy nhiên, theo đánh giá 

của các hộ nuôi, các thông tin về thị trường tôm từ truyền hình, truyền thanh, báo chí 

thường chậm và không chính xác, trong khi đó thông tin từ các SFC thì càng khó hơn 

vì hộ nuôi khó tiếp cận được với doanh nghiệp và doanh nghiệp thì không có đủ nhân 

lực để tương tác thông tin với hộ nuôi. 

 Trong các yếu tố thông tin ảnh hưởng đến hoạt động thị trường của hộ nuôi tôm 

thì thông tin về giá mua tôm của SFCs là yếu tố được hộ nuôi quan tâm nhất vì giá bán 

quyết định lợi nhuận của hộ trong vụ nuôi. Nhu cầu và giá mua tôm được SFC thông 

tin cho các trung gian và các trung gian thông tin đến người nuôi để họ biết được giá 

mua của SFC và quyết định nên bán cho ai. Do người nuôi xem thương lái là nguồn 

thông tin chính nên người nuôi tôm thường bị ép giá do không biết được giá trên diện 

rộng hoặc chỉ biết giá thông qua thương lái, giá tôm không đồng nhất giữa các địa 

phương, giữa các nhà máy chế biến. 

 Bên cạnh đó, thông tin về nguồn cung ứng đầu vào cũng được các hộ nuôi xem 

là có mức độ quan trọng cao. Về con giống, hiện tại, có hàng trăm cơ sở sản xuất tôm 

giống trong và ngoài vùng ĐBSCL giới thiệu sản phẩm đến tận ao nuôi với nhiều hình 

thức khuyến mãi. Người nuôi chủ yếu dựa theo kinh nghiệm để chọn mua, nhiều nông 

dân đều chọn những cơ sở lớn, làm ăn uy tín, hầu hết các cơ sở đều ở ngoài tỉnh, chất 

lượng không thể biết được nên người nuôi thường chọn theo cảm tính, đến khi phát 

sinh dịch bệnh thì đành chịu. Bên cạnh đó, chi phí thức ăn chiếm hơn 50% tổng chi phí 

nuôi tôm, nhưng giá thức ăn nuôi tôm không ngừng tăng và luôn ở mức cao. Một trong 
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những nguyên nhân khiến giá thức ăn tôm tăng cao là do khâu đại lý, các đại lý bán 

cho người nuôi tôm cũng với nhiều cách khác nhau, nếu bán thanh toán ngay bằng tiền 

mặt thì rẻ hơn, còn bán theo phương thức cho nợ đến hết vụ, thu tôm trả tiền thì đắt 

hơn theo giá bán lẻ của công ty niêm yết khoảng 15% đến 25%. Vì vậy, có được 

nguồn thông tin về nguồn cung ứng đầu vào minh bạch, rõ ràng sẽ giúp người nuôi 

tôm giảm bớt rủi ro và có thể tiết kiệm được chi phí, tăng lợi nhuận. 

 b. Thông tin thị trường của trung gian 

 Trung gian là tác nhân quan trọng trong việc kết nối hộ nuôi tôm với thị trường, 

một số trung gian xuất thân từ người nuôi tôm nên thường là người có hiểu biết nhiều 

về thị trường tôm. Trung gian thường tiếp cận thông tin về thị trường tôm chủ yếu từ 

SFCs, một số khác từ các thương lái khác và truyền tải các thông tin này đến người 

nuôi tôm. Nhiều hộ nuôi được khảo sát trong nghiên cứu này coi trung gian là nguồn 

thông tin chính và cũng là đối tượng thu mua tôm chính của họ, các trung gian có vai 

trò thương nhân bán tôm nguyên liệu cho SFCs và từ đó họ dễ dàng có được các thông 

tin về nhu cầu và giá và truyền đạt những thông tin này đến người nuôi tôm. 

 c. Thông tin thị trường của các doanh nghiệp thủy sản 

 Trong các yếu tố thông tin thị trường thì thông tin về giá mua, bán, được SFCs 

xem là thông tin quan trọng nhất. SFCs dựa trên giá thị trường của tôm nguyên liệu 

trong và ngoài nước để đưa ra giá tôm nguyên liệu cần mua. Ví dụ, năm 2020, thị 

trường tôm thế giới chịu ảnh hưởng lớn do dịch Covid-19, nhu cầu mua tôm cỡ lớn số 

lượng giảm mạnh, do vậy nhu cầu tôm thành phẩm cũng giảm, dẫn đến giảm giá. 

Hoặc, khi các nước sản xuất tôm lớn vào  vụ thu hoạch, sản lượng tôm rất nhiều, nên 

giá tôm trên thị trường giảm và thường xuyên đối mặt với áp lực giảm giá tôm nguyên 

liệu. Qua đó, cho thấy SFCs là người quyết định giá mua tôm nguyên liệu hiện nay và 

thông tin về giá mua, bán là một yếu tố có mức độ quan trọng nhất đối với SFCs. 

 Bên cạnh đó, thông tin về nguồn cung ứng đầu vào cũng được SFCs quan tâm. 

Trong những năm gần đây, do thiếu hụt nguồn tôm nguyên liệu, do cạnh tranh giữa 

SFCs trong hoạt động thu mua tôm, nên thông tin về nguồn cung ứng đầu vào nhanh 

chóng và chính xác là một trong những thông tin quan trọng của SFCs. Bên cạnh đó, 

để sản xuất ra tôm thành phẩm, SFC có rất nhiều khoản chi phí khác liên quan đến rất 

nhiều nhà cung cấp như: chi phí nhân công, chi phí bao bì; vật tư, hóa chất; lưu kho; 

chi phí vận chuyển trong và ngoài nước, … Trong đó, chi phí tôm nguyên liệu là chi 
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phí rất lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố của SFCs, từ 81,8% đến 

86,5%. Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD )theo yếu tố của 4 SFC năm 

2020 được trình bày trong Bảng 4.28. 

Bảng 4.28. Chi phí SXKD theo yếu tố của 4 SFC năm 2020 (tỷ đồng) 

Yếu tố 
SFC1 SFC2 SFC3 SFC4 

Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % 

1. Chi phí nguyên liệu 7.749,32  86,5  6.170,01  84,2  5.011,14  83,4  3.750,46  81,8  

2. Chi phí nhân công 754,42  8,4  661,68  9,0  475,28  7,9  436,52  9,5  

3. Dịch vụ mua ngoài 348,77  3,9  329,59  4,5  423,52  7,0  156,43  3,4  

4. Chi phí khấu hao 38,24  0,4  94,33  1,3  70,18  1,2  76,88  1,7  

5. Chi phí khác 70,65  0,8  70,75  1,0  27,58  0,5  165,12  3,6  

Cộng 8.961,41  100,0  7.326,35  100,0  6.007,70  100,0  4.585,41  100,0  

(Nguồn: Kết quả tổng hợp từ Báo cáo tài chính của SFCs, 2020) 

Hiện nay, việc chuyển tải thông tin từ SFC đến hộ nuôi chưa được hoàn hảo, đây 

cũng là một trong những vướng mắc làm cho SFC và người nuôi tôm chưa tìm được 

tiếng nói chung trong sản xuất và tiêu thụ. Các SFC rất muốn liên kết với nông dân, 

nhưng thời gian qua mối liên kết này chưa tốt vì phần lớn người nuôi tôm bán theo giá 

thương lượng với đại lý và đại lý nào mua giá cao thì hộ nuôi bán cho đại lý đó. Còn 

theo người nuôi tôm, lý do khiến họ không muốn tham gia liên kết chính là sự lệ thuộc 

nhiều lớn vào doanh nghiệp, mặc dù đầu ra ổn định, nhưng thường doanh nghiệp định 

giá, đến lúc thu hoạch họ muốn mua bao nhiêu thì mua, nông dân thường không bán 

được giá cao. Hiện nay SFCs thường triển khai thu mua tôm qua các đại lý, không thu 

mua trực tiếp từ người nuôi tôm, vì vậy người nuôi không chủ động được trong việc 

bán sản phẩm tôm của mình, giá thu mua tôm nguyên liệu của SFC đôi khi thấp hơn so 

với giá thị trường cùng thời điểm. 

 4.3.2.4 Kênh phân phối 

 Mô tả các kênh phân phối cho chúng ta biết các dòng chảy của sản phẩm từ nơi 

sản xuất tới nơi người tiêu thụ cuối cùng, cấu trúc của các kênh phân phối sẽ giúp xác 

định mối quan hệ giữa các tác nhân khác nhau trên thị trường. Trong hệ thống kênh 

phân phối, lượng sản phẩm chuyển tải qua từng kênh riêng biệt sẽ hình thành mạng 

lưới kênh phân phối. Trong phạm vi của nghiên cứu này, đối tượng khảo sát và mô tả 

là nhóm tác nhân sản xuất (hộ nuôi tôm), nhóm tác nhân trung gian thực hiện chức 

năng trao đổi thương mại (thương lái, đại lý gọi chung là tác nhân trung gian), nhóm 

tác nhân thực hiện chức năng chuyển đổi (doanh nghiệp chế biến tôm). Vì vậy, kênh 
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phân phối trong phân tích chỉ tập trung chủ yếu vào ba nhóm tác nhân này. Kênh phân 

phối sản phẩm tôm nuôi trong nghiên cứu được trình bày trong Hình 4.10. 

 
 

Hình 4.10. Kênh phân phối sản phẩm tôm nuôi trong nghiên cứu 

(Nguồn: Kết quả tổng hợp từ khảo sát SFC1, SFC2, 2020) 

 Qua kết quả tổng hợp từ khảo sát được trình bày ở Hình 4.10 cho thấy, “dòng 

chảy” của các sản phẩm tôm nuôi từ hộ nuôi tôm được luân chuyển qua các tác nhân 

thương mại khác nhau. Các tác nhân chủ yếu tham gia trong kênh phân phối của thị 

trường sản phẩm tôm nuôi bao gồm: hộ nuôi tôm (hộ nuôi tôm và các cơ sở, đơn vị 

nuôi tôm của SFC); các trung gian (trong tỉnh/ngoài tỉnh); doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực cung ứng (hoặc doanh nghiệp hoạt động cung ứng, DCU), thông thường 

đây là đơn vị thành viên hoặc cùng tập đoàn với SFC; SFC; nhà môi giới xuất khẩu và 

cuối cùng là nhà nhập khẩu. Trong đó có các kênh chủ yếu như sau: 

 - Kênh 1 (Hộ nuôi tôm → Trung gian → SFC → xuất khẩu). Sau khi thu hoạch, 

phần lớn sản lượng tôm của hộ nuôi được bán cho trung gian, sau đó các trung gian sẽ 

bán lại cho SFC. SFC tiến hành chế biến các sản phẩm tôm, sau đó xuất khẩu trực  tiếp 

(hoặc thông qua nhà môi giới xuất khẩu). 

 - Kênh 2 (Hộ nuôi tôm → DCU → SFC → xuất khẩu). Sau khi thu hoạch, phần 

lớn sản lượng tôm của nông hộ được bán cho DCU, sau đó DCU sẽ bán lại cho SFC. 

SFCs tiến hành chế biến các sản phẩm tôm, sau đó xuất khẩu trực tiếp (hoặc thông qua 

nhà môi giới xuất khẩu). Về hình thức kênh 2 này tương tự như kênh 1, tuy nhiên 

DCU ở đây là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung ứng (cung ứng 

nguyên liệu đầu vào cho nuôi tôm và thu mua tôm), thông thường DCU này là doanh 

nghiệp trong nội bộ của SFC hoặc cùng một tập đoàn với SFC. 

 - Kênh 3 (Hộ nuôi tôm → Trung gian → DCU → SFC → xuất khẩu). Sau khi 

thu hoạch, phần lớn sản lượng tôm của nông hộ được bán cho các trung gian, các trung 
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gian sẽ bán lại cho DCU, sau đó DCU sẽ bán lại cho SFC. SFC tiến hành chế biến các 

sản phẩm tôm, sau đó xuất khẩu trực tiếp (hoặc thông qua nhà môi giới xuất khẩu). 

 - Kênh 4 (Các đơn vị nuôi tôm của SFC → DCU → SFC → xuất khẩu). Đặc 

điểm khác biệt trong kênh này là hộ nuôi tôm ở đây là các đơn vị thành viên của SFC, 

vì vậy sau khi thu hoạch, toàn bộ sản lượng tôm được bán cho DCU của SFC, sau đó 

DCU sẽ bán lại cho SFC. SFC tiến hành chế biến các sản phẩm tôm, sau đó xuất khẩu 

trực tiếp (hoặc thông qua môi giới xuất khẩu). 

 - Kênh 5 (Các đơn vị nuôi tôm của SFC → SFC → xuất khẩu). Hình thức kênh 

này giống như kênh 4, tuy nhiên, ở đây sau khi thu hoạch, toàn bộ sản lượng tôm được 

bán trực tiếp cho SFC (không qua DCU). SFC tiến hành chế biến các sản phẩm tôm, 

sau đó xuất khẩu trực tiếp (hoặc thông qua môi giới xuất khẩu). 

 4.3.3 Sự liên kết của các tác nhân tham gia trên thị trường 

 Kết quả nghiên cứu tổng hợp từ các Hợp đồng liên kết của SFC1, SFC2, DCU 

và hộ nuôi tôm, cho thấy sự tồn tại của hình thức kết hợp giữa liên kết ngang và liên 

kết dọc giữa SFC, DCU, hộ nuôi tôm và Đại lý trung gian. Mối liên kết giữa các tác 

nhân này được biểu diễn qua Hình 4.11. 

 

Hình 4.11. Mối liên kết giữa các tác nhân trong nghiên cứu 

(Nguồn: Kết quả tổng hợp từ khảo sát SFC1, SFC2, 2020) 

 Theo hình thức này, các hộ nuôi tôm ký hợp đồng liên kết với DCU, trong đó 

quy định rõ hộ nuôi tôm sẽ đồng ý mua các nguyên liệu đầu vào như tôm giống, thức 

ăn tôm, chế phẩm, men vi sinh và các sản phẩm cần thiết khác trực tiếp từ DCU hoặc 
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từ các đại lý do DCU chỉ định để phục vụ nuôi tôm. Cho đến khi tôm thu hoạch sẽ bán 

lại cho DCU hoặc cho các đại lý do DCU chỉ định.  

 Trong quá trình nuôi DCU sẽ hướng dẫn các tiêu chuẩn chất lượng của DCU 

(nếu có) cho hộ nuôi. Và trong hợp đồng liên kết này hộ nuôi đảm bảo sử dụng nguyên 

liệu đúng mục đích tại các ao đã đăng ký tham gia với DCU. Tôm thu hoạch sẽ được 

bàn giao tại ao đã đăng ký trực tiếp cho DCU hoặc đại lý thu mua tôm do DCU chỉ 

định và dưới sự giám sát của DCU. DCU hoặc đại lý thu mua sẽ lấy mẫu tại ao đã 

đăng ký trước ngày thu hoạch hoặc vào ngày thu hoạch trước thời điểm nhận bàn giao 

tôm thu hoạch để kiểm tra CLSP tại phòng thí nghiệm phù hợp, bao gồm kiểm tra dư 

lượng kháng sinh và các tiêu chí khác.  

 Mô hình này cho thấy có sự liên kết dọc mạnh mẽ giữa người nuôi tôm và các 

nhà cung cấp đầu vào (thông qua DCU). Ưu điểm này dẫn đến việc người nuôi được 

tiếp cận được nguồn nguyên liệu đầu vào giá cả phải chăng, chất lượng và đồng nhất. 

Trong quá trình nuôi DCU sẽ hướng dẫn các tiêu chuẩn chất lượng của SFCs hoặc của 

DCU cho hộ nuôi. Tôm nuôi sẽ đảm bảo được các tiêu chuẩn CLSP và kiểm tra dư 

lượng kháng sinh trước khi thu hoạch. Một ưu điểm khác của sự liên kết dọc là người 

nuôi tôm được bán tôm thu hoạch trực tiếp với giá thỏa thuận cho DCU thông qua hệ 

thống đại lý thu mua của DCU; và người nuôi tôm có quyền bán tôm thu hoạch cho 

doanh nghiệp khác trong trường hợp giá mua của DCU thấp hơn của các đơn vị khác. 

Bên cạnh đó, mô hình này còn cho thấy có sự liên kết ngang giữa DCU và các đơn vị 

cung cấp đầu vào/ đại lý thu mua tôm nguyên liêu. Ưu điểm của sự liên kết ngang này 

dẫn đến việc người nuôi được tiếp cận được nguồn nguyên liệu đầu vào giá cả phải 

chăng, chất lượng tốt thông qua DCU, và người nuôi tôm có điều kiện được hưởng đầy 

đủ các chính sách khuyến mãi cho các nguyên vật liệu (nếu có) mà DCU đưa ra dành 

riêng cho các thành viên có tham gia liên kết. 

 Qua khảo sát thực tế 300 hộ nuôi tôm trong nghiên cứu cho thấy hầu hết các hộ 

nuôi đều có hợp đồng liên kết với SFC. Hình thức liên kết này đã cho kết quả hộ nuôi 

đạt được các tiêu chuẩn kháng sinh cho thị trường Mỹ với tỷ lệ 50,7% (152/300), đạt 

thị trường Nhật với tỷ lệ 6% (18/300) và còn 130 hộ chưa đạt các tiêu chuẩn kháng 

sinh cho phép, chiếm 43,3% trên tổng số 300 quan sát. Kết quả nghiên cứu này đã 

khác với kết quả của Lê Văn Gia Nhỏ và cộng sự (2012) cho rằng, trên thực tế, doanh 
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nghiệp chế biến tôm thường chỉ liên kết với những người nuôi tôm có quy mô lớn 

nhằm tối thiểu hóa được các chi phí trung gian. 

Tóm lại, thông qua kết quả phân tích sự vận hành của thị trường, một số kết luận 

quan trọng được rút ra như sau: Thứ nhất, mỗi tác nhân trong ngành hàng có chức 

năng thị trường khác nhau. Thứ hai, đối với các hộ nuôi tôm và SFCs, mặc dù nhu cầu 

vốn vay ngân hàng là rất cần thiết nhưng việc tiếp cận nguồn vốn này cũng còn không 

ít khó khăn. Thứ ba, trong giai đoạn mua bán tôm nguyên liệu giữa hộ nuôi và các 

trung gian, do thị trường mang tính cạnh tranh tự do nên giá mua bán tôm chủ yếu là 

do sự thỏa thuận giữa các bên. Đối với SFCs, do thị trường có xu hướng độc quyền 

dẫn đến giá mua bán có xu hướng độc quyền. Thứ tư, nghiên cứu cho thấy có sự tồn 

tại của hình thức liên kết kết hợp giữa SFC, doanh nghiệp có chức năng chuyên môn 

về chuỗi cung ứng, đại lý thu mua tôm, và người nuôi tôm.  

 4.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỊ TRƯỜNG 

 Phân tích kết quả thị trường trong nội dung này được phân tích qua biến số lợi 

nhuận gộp (GP), tỷ lệ lợi nhuận gộp (%GP); các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận; và 

phân tích hiệu quả tài chính giữa các tác nhân tham gia trong thị trường. 

 4.4.1 Phân tích lợi nhuận gộp của hộ nuôi tôm 

 4.4.1.1 Lợi nhuận gộp của hộ nuôi tôm 

 Lợi nhuận gộp của hộ nuôi tôm trong nghiên cứu này được phân tích từ kết quả 

phỏng vấn các hộ nuôi tôm thu hoạch trên ao trong vụ gần nhất (năm 2020). Để thuận 

tiện trong thu thập dữ liệu, tính toán và thực hiện mục tiêu là phân tích GP, phỏng vấn 

tập trung vào việc thu thập số lượng bán, cỡ tôm và giá bán để từ đó tính ra doanh thu 

bán của hộ nuôi. Đối với lợi nhuận gộp, chủ yếu là phỏng vấn: nếu với số lượng và giá 

bán đó thì người nuôi có lợi nhuận được bao nhiêu tiền hoặc bao nhiêu % từ số tiền 

bán tôm; từ đó làm cơ sở tính toán doanh thu, lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp.  

 Lợi nhuận gộp của hộ nuôi tôm là phần chênh lệch giữa số tiền bán tôm (là số 

lượng kg tôm nhân với giá bán tôm) trừ đi tổng chi phí trên ao trong vụ gần nhất; hoặc 

dựa vào trả lời của hộ nuôi là lợi nhuận được bao nhiêu, từ đó tính ngược lại tổng chi 

phí (tổng chi phí = tổng số tiền bán tôm – lợi nhuận). Phương pháp này được xem là 

phù hợp với khảo sát các hộ nuôi vì hộ nuôi không có nhiều thời gian để trả lời phỏng 

vấn và một vấn đề quan trọng là phần lớn các hộ nuôi là nuôi nhỏ lẻ nên việc ghi chép 

sổ sách, tính lợi nhuận một cách chi tiết rõ ràng của các hộ nuôi bị hạn chế, phần lớn 
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các hộ nuôi không ghi chép đầy đủ chi phí, khi thu hoạch, sau khi bán tôm, hộ nuôi chỉ 

phỏng đoán là lợi nhuận khoảng bao nhiêu tiền hoặc bao nhiêu % mà thôi. 

Dựa vào dữ liệu khảo sát, lợi nhuận gộp trung bình của hộ nuôi khoảng từ 28% 

được phân theo cỡ tôm, hình thức nuôi (ao đất hay ao bạt), chất lượng tôm (tôm đạt 

kháng sinh hay không đạt kháng sinh) (Phụ lục 3). Tỷ lệ lợi nhuận gộp (%GP) trung 

bình của hộ nuôi tôm được chi tiết qua Bảng 4.29. 

Bảng 4.29. Tỷ lệ lợi nhuận gộp trung bình của hộ nuôi tôm 

Cỡ tôm %GP Nội dung %GP 

- Đến 20 con 35 - Đạt kháng sinh 32 

- Từ 21 đến 40 con 31 - Không đạt kháng sinh 23 

- Từ 41 đến 70 con 30 - Nuôi ao bạt 32 

- Từ 71 đến 100 con 23 - Nuôi ao đất 29 

- Trên 100 con 20 - GP trung bình 28 

(Nguồn: Kết quả tổng hợp từ khảo sát 300 hộ nuôi tôm, 2020) 

 Qua kết quả tổng hợp ở Bảng 4.29, với kích cỡ tôm dưới 20 con/ 1kg, người 

nuôi có tỷ lệ lãi gộp tốt nhất vào khoảng 35%; từ 21 đến 40 con lãi gộp khoảng 31%; 

từ 41 đến 70 con lãi gộp khoảng 30%; từ 71 đến 100 con lãi gộp khoảng 23%; và trên 

100 con lãi gộp vào khoảng 20%. Bên cạnh đó, nếu tôm nuôi có kết quả kiểm kháng 

sinh đạt tiêu chuẩn các thị trường Mỹ hoặc thị trường Nhật thì lãi gộp sẽ cao hơn 

(32%) tôm không đạt kết quả kiểm kháng sinh (23%); và tôm nuôi trong ao bạt thường 

cho lãi gộp cũng tốt hơn so với tôm nuôi trong ao đất. 

 Mặc dù có lợi nhuận tương đối tốt nhưng người nuôi tôm cũng phải đối mặt với 

nhiều khó khăn và rủi ro. Theo nhận định của nhiều hộ nuôi, năm 2020 nhiều hộ nuôi 

gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, giá tôm biến động liên tục, giá 

tôm năm nay giảm sâu và kéo dài chưa từng có so với cùng kỳ năm trước, từ đầu năm 

nay, hạn mặn xâm lấn, nguồn nước nuôi tôm bị ô nhiễm nặng, bệnh phát sinh và lây 

lan trên tôm, đối diện với những rủi ro trên, từ đầu năm đến nay số hộ nuôi tôm có lợi 

nhuận rất ít, nhiều hộ hòa vốn hoặc thậm chí bị lỗ. 

 4.4.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của hộ nuôi tôm 

 Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của người nuôi tôm. Trong đó, các 

yếu tố như: chi phí thức ăn; giá bán; tình hình dịch bệnh; chi phí thuốc thủy sản; kích 

cỡ tôm; sản lượng/năng suất; vốn tự có; chi phí tiền điện; chất lượng con giống là 

những yếu tố được các hộ nuôi tôm quan tâm nhiều nhất. 
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- Chi phí thức ăn là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến lợi nhuận của người nuôi 

tôm, kết hợp với kết quả khảo sát cho thấy chi phí thức ăn thường chiếm tỷ lệ trung 

bình khoảng 50% đến 55% trên tổng chi phí nuôi tôm, là chi phí chiếm tỷ trọng cao 

trong tổng chi phí (hay giá thành). Mặc khác, nếu mua thức ăn tôm trả tiền ngay thì giá 

có thể rẻ hơn khoảng 15% đến 25%, phần lớn các hộ nuôi tôm hiện nay do thiếu vốn, 

mua thức ăn tôm thông qua các đại lý mua bán thức ăn, vì vậy, so giá gốc, giá thành 

tăng lên làm cho lợi nhuận của người nuôi tôm giảm xuống. Qua đó, cho thấy yếu tố 

thức ăn là yếu tố ảnh hưởng nhất đến lợi nhuận của người nuôi tôm. 

Các khoản mục chi phí chính của các hộ nuôi tôm được khảo sát trong nghiên 

cứu này bao gồm: thức ăn; hóa chất, vi sinh, thuốc; con giống; nhiên liệu/điện; công 

lao động; và các chi phí khác (khấu hao, lãi vay, khác). Tỷ lệ % trung bình các khoản 

mục chi phí này được trình bày trong Bảng 4.30. Khảo sát cũng cho thấy cơ cấu chi 

phí của từng hộ nuôi không giống nhau do áp dụng quy trình nuôi khác nhau, do mật 

độ thả nuôi, thời gian nuôi, do cỡ tôm khi thu hoạch… khác nhau. 

Bảng 4.30. Tỷ lệ các khoản mục chi phí chính trong tổng chi phí nuôi tôm (%) 

Yếu tố 
Giá trị 

nhỏ nhất 

Giá trị 

lớn nhất 

Giá trị 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

1. Thức ăn 50 55 52,31 1,879 

2. Hóa chất, vi sinh, thuốc 14 16 14,82 0,657 

3. Con giống 8 9 8,69 0,462 

4. Công lao động 6 7 6,26 0,441 

5. Nhiên liệu/điện 6 6 6,00 0,000 

6. Chi phí khác 7 16 12,04 2,667 

(Nguồn: Kết quả tổng hợp từ khảo sát 300 hộ nuôi tôm, 2020) 

 - Giá bán là yếu tố tiếp theo cũng có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của người 

nuôi tôm, giá bán sản phẩm thay đổi ảnh hưởng thuận chiều đến lợi nhuận, giá bán cao 

hoặc tăng trong điều kiện các khoản chi phí khác không đổi thì đây là yếu tố làm cho 

lợi nhuận của người nuôi tốt hơn, vì vậy, giá bán là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến lợi 

nhuận của người nuôi tôm. 

 - Tình hình dịch bệnh cũng có tầm quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận của 

người nuôi tôm. Nuôi tôm ở ĐBSCL thường xuyên bị ảnh hưởng của tình hình dịch 

bệnh do ảnh hưởng của thời tiết, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường, khi tôm bị bệnh 

dẫn đến thiệt hại, nếu nhẹ thì làm cho năng suất giảm, từ đó làm giảm lợi nhuận. Qua 

đó, cho thấy tình hình dịch bệnh có tác động lớn đến lợi nhuận của người nuôi tôm. 
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 - Chi phí thuốc thủy sản (hóa chất, vi sinh, thuốc) cũng có ảnh hưởng lớn đến 

lợi nhuận của người nuôi tôm. Theo kết quả tổng hợp ở Bảng 4.30 các khoản mục chi 

phí chính trong tổng chi phí nuôi tôm, chi phí thuốc thủy sản thường chiếm tỷ lệ trung 

bình khoảng 14% đến 16%, đây là khoản chi phí không nhỏ trên tổng chi phí nuôi tôm. 

Mặc khác, cũng giống như chi phí thức ăn nếu mua trả tiền ngay có thể rẻ hơn 10% 

đến 15% so với mua với hình thức nợ trả sau khi thu hoạch tôm. 

 - Kích cỡ tôm cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng nhất đến lợi nhuận của 

người nuôi tôm. Theo SFCs, tôm thẻ từ 25 đến 40 con/kg được xem là nguồn nguyên 

liệu cỡ lớn, do khó nuôi nên nguồn tôm này hiện rất ít, trong khi nhu cầu của thị 

trường lại cần nhiều. Tôm cỡ lớn chứa nhiều chất dinh dưỡng, dễ chế biến nên người 

tiêu dùng rất ưa chuộng và sẵn sàng đưa ra giá cao để mua, việc sản xuất được tôm cỡ 

lớn gia tăng được lợi nhuận cho người nuôi. Tuy nhiên, việc nuôi tôm cỡ lớn lại là 

điều không dễ dàng, đặc biệt là dưới tác động của thời tiết và dịch bệnh như hiện nay. 

Ví dụ, tham khảo bảng giá tôm thẻ mua xô ngày 30/6/2020 của SFC2, với cỡ tôm 

60 con/kg, giá mua thông thường là 89.000 đồng/kg, nhưng nếu đạt cỡ 30 con/ kg thì 

giá là 104.000 đồng/kg. Qua đó, cho thấy cỡ tôm là yếu tố quan trọng tạo nên giá mua 

bán tôm, và cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận của người nuôi tôm. 

 - Sản lượng hay năng suất cũng là yếu tố cũng có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận 

của người nuôi tôm, sản lượng và năng suất tăng trong điều kiện các khoản chi phí 

khác không đổi dẫn đến lợi nhuận của người nuôi được tốt hơn. 

 - Vốn tự có cũng được xem là yếu tố cũng có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của 

người nuôi tôm. Nếu người nuôi có đủ vốn sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi và chủ động 

mua thức ăn, hóa chất, vi sinh,… bằng tiền mặt vì nếu thiếu vốn thì hộ nuôi phải mua 

chịu, đặc biệt là mua thức ăn và các hóa chất, vi sinh, thuốc; đây là 2 khoản chi phí 

chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng chi phí nuôi tôm, thức ăn (từ 50% đến 55%), hóa 

chất, vi sinh, thuốc (từ 14% đến 16%). Nếu mua chịu khi đến cuối vụ thanh toán thì hộ 

nuôi phải mất thêm khoảng 20% để trả cho người bán, vì vậy, nếu mua bằng tiền mặt 

thì lợi nhuận của người nuôi đồng thời cũng tăng lên khoảng 20%. Qua đó, cho thấy 

vốn tự có cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận của người nuôi tôm. 

 - Chi phí tiền điện cũng có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của người nuôi tôm, chi 

phí tiền điện chiếm tỷ lệ trung bình khoảng 6%-7% trên tổng chi phí nuôi tôm. Vì vậy, 

để góp phần tăng lợi nhuận cho người nuôi tôm ở ĐBSCL cần có những giải pháp quy 
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hoạch vùng nhằm cung cấp nguồn điện ổn định, giúp người nuôi tôm sử dụng điện 

hiệu quả, an toàn nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. 

 - Chất lượng con giống cũng là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến lợi nhuận 

của người nuôi tôm. Thực tế tình hình nuôi tôm vùng ĐBSCL cũng cho thấy, người 

nuôi tôm nào chọn được giống tốt thì tôm nuôi vụ đó lớn nhanh, sức đề kháng của tôm 

với điều kiện môi trường tốt, ít dịch bệnh, khả năng thắng lợi vụ tôm đó là rất cao. Còn 

nếu người nuôi tôm nào chẳng may chọn phải tôm giống kém chất lượng hoặc giống 

không rõ nguồn gốc, không được kiểm tra mầm bệnh, sẽ có nhiều rủi ro và khả năng 

thất bại là rất lớn. Vì vậy, chất lượng con giống và chi phí tôm giống là hai yếu tố có 

ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của người nuôi tôm. 

Ngoài các yếu tố phân tích bên trên, thì chi phí chi phí nhân công, chi phí liên 

quan chất lượng sản phẩm; chi phí lãi vay cũng là các yếu tố có ảnh hưởng đến lợi 

nhuận của người nuôi tôm tuy không ảnh hưởng nhiều. 

 4.4.2 Phân tích lợi nhuận gộp của trung gian 

 4.4.2 Lợi nhuận gộp của trung gian 

 Trong nghiên cứu này, GP của các trung gian được xác định dựa vào phỏng vấn 

các trung gian, GP của các trung gian là số tiền chênh lệch khi mua và bán trên cùng 1 

số lượng tôm tại 1 ao tôm, tức là số tiền chênh lệch giữa giá bán (trung gian thu được 

từ bán lại cho nhà máy chế biến) trừ đi giá mua (giá trả cho hộ nuôi tôm).  

 Hầu hết các trung gian không có sổ sách kế toán rõ ràng, sản lượng và doanh thu 

của các trung gian hầu như là ước tính, sản lượng mua bán của trung gian cũng không 

thể xác định chính xác vì ngoài bán cho SFCs có hóa đơn GTGT rõ ràng, còn có một 

số lượng tôm khác mà trung gian bán cho các cơ sở nhỏ lẻ không có hóa đơn và cũng 

không được phản ánh rõ ràng trên sổ sách kế toán. Để thuận tiện trong thu thập dữ liệu 

và thực hiện mục tiêu là phân tích GP. Khi phỏng vấn về mặt lợi nhuận thì chủ yếu là 

hỏi khi mua và bán tại 1 ao tôm thì trung gian có được lợi nhuận là bao nhiêu tiền 

trên 1kg (chia thành các mức: 1. từ 1.000 < 3.000; 2. từ 3.000 < 5.000; 3. từ 5.000 < 

7.000; 4. từ 7.000 < 9.000; 5. từ > 9.000 đồng/ kg) và các khoản chi phí có liên quan 

đến việc thu mua ao tôm này là gì và bao nhiêu tiền, từ đó làm cơ sở tính toán doanh 

thu, lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp. Phương pháp phỏng vấn này là phù hợp vì 

các trung gian không có nhiều thời gian để trả lời phỏng vấn và một vấn đề quan trọng 

là việc ghi chép sổ sách của các trung gian cấp 2 bị hạn chế. 
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 Trung gian trong nghiên cứu này gồm có trung gian cấp 1 và trung gian cấp 2. 

Trung gian cấp 1 là đối tượng trực tiếp nhận thông tin mua bán từ SFCs hàng ngày và 

chuyển thông tin này cho tất cả các trung gian cấp 2 của mình. Trung gian cấp 2 sau 

khi nhận được thông tin từ trung gian cấp 1 sẽ tiến hành thương lượng với các hộ nuôi 

tôm, sau khi thỏa thuận được giá mua bán sẽ tiến hành thu hoạch/ hay bắt tôm. Tôm 

sau khi thu hoạch xong sẽ được vận chuyển tới nhà máy chế biến, tại nhà máy chế biến 

sẽ tiến hành phân loại lại: như tôm đạt tiêu chuẩn kháng sinh hay không đạt, cỡ tôm, 

chất lượng tôm (tôm loại 1 hay loại 2, tỷ lệ tôm vụn bao nhiêu), thời gian từ lúc bắt 

đầu thả lưới đánh bắt đến bắt đầu tiếp nhận tại nhà máy và số lượng sẽ được xác định 

lại sau khi cân tại nhà máy. Sau khi hoàn thành các thủ tục mua bán, nhà máy chế biến 

sẽ chuyển trả tiền trực tiếp cho trung gian cấp 1 sau 1 đến 2 ngày (hoặc tùy theo hợp  

đồng mua bán), sau khi nhận được tiền trung gian cấp 1 sẽ thanh toán tiền lại cho trung 

gian cấp 2 sau khi đã trừ đi khoản đã ứng (nếu có). 

 Qua phỏng vấn cho thấy, thông thường các trung guan cấp 1, với vai trò trung 

gian có lợi nhuận khoảng 500 đồng/ kg tôm (có một số ít là đến 1.000 đồng/ kg) dựa 

trên lượng tôm xác định sau khi cân tại nhà máy chế biến, sản lượng càng nhiều thì lợi 

nhuận của trung gian càng nhiều. 

Đối với các trung gian cấp 2 cho biết khi mua bán trên 1 ao tôm, lợi nhuận gộp 

(giá bán – giá mua) thông thường là vào khoảng từ 3.000 đồng đến 7.000 đồng/ kg, sau 

khi trừ các khoản chi phí chính liên quan khi bắt tôm (thuê lưới, công đánh bắt, tiền 

nước đá, chi phí vận chuyển, …) thì lợi nhuận của trung gian cấp 2 còn lại ở mức từ 

1.000 đồng đến 3.000 đồng/ kg.  

Mặc khác, trung gian cấp 2 mua tôm tại ao của nông dân với giá xô (tức là mua 

chung theo cỡ tại ao, ví dụ như thống nhất với chủ ao là tôm thẻ cỡ 75 con/ kg, giá là 

81.000 đồng/ kg), sau đó họ sẽ chở đến nhà máy chế biến và bán dựa trên số lượng 

tôm được phân loại và cân lại nhà máy. Hình thức này đối với đại lý cấp 2 đôi khi có 

cơ hội có lợi nhuận cao, ngược lại cũng tồn tại nhiều rủi ro. 

- Trường hợp có cơ hội có lợi nhuận cao: sau khi phân loại lại, chất lượng tôm 

đạt hoặc đánh giá cỡ lại tăng cỡ lên thì giá bán sẽ tốt hơn (hoặc trong vài trường hợp 

số lượng sẽ vượt hơn lúc mua). 

Ví dụ, dựa trên bộ chứng từ mua tôm nguyên liệu ngày 28/8/2020 của SFC2 (Phụ 

lục 12) được trình bày trong Bảng 4.31 như sau. 
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Bảng 4.31. Phân tích bộ chứng từ mua bán ngày 28/8/2020 (1.000 đồng) 

Thông tin bán tôm tại ao nuôi Thông tin mua tôm tại SFC 

Stt Cỡ 
Lượng 

(kg) 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Phân loại tôm Cỡ 

Lượng 

(kg) 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 75 650 81,0 52.650 Thẻ không ngâm KKS L1 70 324 89,0 28.840 

     Thẻ không ngâm KKS L1 71 324 88,4 28.645 

Cộng 650 - 52.650 Cộng  648  57.485 

 Lợi nhuận gộp (1) 4.835 

Tỷ suất GP (%) 9 

Tiền trợ giá 70 324 11 3.564 

Tiền trợ giá 71 324 11 3.564 

Cộng trợ giá (2)   7.129 

Tổng Lợi nhuận gộp (1+2) 11.964 

Tỷ suất GP (%) 23 

(Nguồn: Kết quả tính toán từ khảo sát SFC2, 2020) 

Kết quả phân tích từ Bảng 4.31 cho thấy, tôm nguyên liệu mua xô tại ao cỡ 75 

con/ kg, số lượng là 650 kg; số lượng tôm này được niêm phong và vận chuyển đến 

bán lại cho SFC2; sau khi về tới SFC2 cân lại còn 648 kg (hao hụt 2 kg), sau khi SFC2 

phân loại lại, tôm đạt chất lượng loại 1 và tăng cỡ lên, có 324 kg đạt tôm loại 1 cỡ 70 

con/ kg và có 324 kg đạt tôm loại 1 cỡ 71 con/ kg, với việc phân loại tăng cỡ này giúp 

cho đại lý có lợi nhuận tốt hơn vì giá tôm cỡ lớn luôn cao hơn giá tôm cỡ nhỏ; chênh 

lệch giá bán này cho biết lợi nhuận gộp của đại lý là 4.835 nghìn đồng (tương đương 

9%). Bên cạnh đó, đại lý còn được trợ giá thêm 11 nghìn đồng/ kg tôm, tổng tiền trợ 

giá đại lý nhận được là 7.129 nghìn đồng (chiếm 60% tổng lợi nhuận gộp) và tổng lợi 

nhuận gộp của đại lý trong quan sát này là 11.964 nghìn đồng (tương đương 23%). 

- Trường hợp có nhiều rủi ro, sau khi phân loại lại, tôm xấu, kém chất lượng hoặc 

đánh giá cỡ lại bị rớt cỡ thì giá bán sẽ giảm, hoặc trong nhiều trường hợp số lượng sẽ 

giảm hơn lúc mua, những rủi ro này làm cho trung gian bị giảm lợi nhuận hoặc bị lỗ. 

Ví dụ, dựa trên bộ chứng từ thu mua tôm nguyên liệu ngày 20/6/2020 của SFC2 

(Phụ lục 12) được trình bày trong Bảng 4.32 như sau. 

Kết quả phân tích từ Bảng 4.32 cho thấy, lượng tôm ban đầu khi mua bán tại ao 

là 2.350 kg nhưng khi về SFC2 cân lại còn 2.266 kg, hao hụt 84 kg; cỡ tôm ban đầu 

xác định tại ao là cỡ 75 con/ kg, nhưng sau khi về SFC2 phân cỡ lại thì có 2.153 kg là 

tôm thẻ loại 1 cỡ 86 con/ kg; có 113 kg là tôm thẻ loại 2 cỡ 86 con/ kg; việc đánh giá 

rớt cỡ và có 1 số lượng tôm rớt xuống loại 2 nên làm cho đại lý bị lỗ nhiều trong 

trường hợp này là (11.276) nghìn đồng (tương đương 6%). Tuy nhiên, bên cạnh bảng 
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giá chung, đại lý được trợ giá thêm 7 nghìn đồng/ kg tôm, tổng tiền trợ giá đại lý nhận 

được là 15.861 nghìn đồng và tổng lợi nhuận gộp của đại lý trong quan sát này là 

4.584 nghìn đồng (tương đương 2%). 

Bảng 4.32. Phân tích bộ chứng từ mua bán ngày 20/6/2020 (1.000 đồng) 

Thông tin bán tôm tại ao nuôi Thông tin mua tôm tại SFC2 

Stt Cỡ 
Lượng 

kg 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Phân loại tôm Cỡ 

Lượng 

kg 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 75 2.350 85,0 199.750 Thẻ không ngâm KKS L1 86 2.153 83,6 179.950 

     Thẻ không ngâm KKS L2 86 113 75,2 8.524 

Cộng 2.350  199.750 Cộng  2.266  188.474 

 Lợi nhuận gộp (1) (11.276) 

Tỷ suất GP (%) (6) 

Tiền trợ giá 86 2.153 7,0 15.068 

Tiền trợ giá 86 113 7,0 793 

Cộng trợ giá (2) 2.266  15.861 

Tổng Lợi nhuận gộp (1+2) 4.584 

Tỷ suất GP (%) 2 

(Nguồn: Kết quả tính toán từ khảo sát SFC2, 2020) 

Trong một số ít trường hợp việc mua bán chỉ thông qua một trung gian, trung 

gian cấp 1 cũng là người trực tiếp thương lượng với hộ nuôi tôm, khi đó việc mua bán 

sẽ được quyết định nhanh chóng hơn, giá cả mua bán trong  trường hợp này cũng linh 

hoạt hơn, người bán có thể có được mức giá tương đối tốt hơn so với giá mua của 

trung gian cấp 2, lợi nhuận của trung gian cấp 1 và của hộ nuôi có thể sẽ tăng do tiết 

kiệm được 1 khâu trung gian. 

 4.4.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của trung gian 

 Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của trung gian trong nghiên cứu này bao 

gồm những yếu tố sau: giá bán; giao tôm nhanh chóng, kịp thời; dịch bệnh; vốn tự có; 

chi phí tôm nguyên liệu; chi phí lãi vay; chi phí nhân công; thị trường tiêu thụ; chi phí; 

bao bì; chi phí lưu kho; chi phí liên quan chất lượng sản phẩm; sản phẩm giá trị gia 

tăng; tỷ giá thanh toán. 

 - Giá bán là yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn nhất đến lợi nhuận của các trung 

gian hay đại lý mua bán tôm, giá bán sản phẩm thay đổi ảnh hưởng thuận chiều đến lợi 

nhuận, giá bán cao hoặc tăng trong điều kiện các khoản chi phí khác không đổi thì đây 

là yếu tố làm cho lợi nhuận của trung gian sẽ tốt hơn, chính vì vậy hầu hết các trung 

gian đều nhận định giá bán là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ. 
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 - Giao tôm nhanh chóng, kịp thời cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn 

đến lợi nhuận của trung gian. Như phân tích ở nội dung giá mua bán tôm nguyên liệu, 

ngoài bảng giá thông thường, một vài SFC còn có thêm chính sách trợ giá theo thời 

gian, tính tổng thời gian từ lúc thu hoạch, vận chuyển đến thời điểm tiếp nhận tại nhà 

máy chế biến càng ít thì mức trợ giá càng cao và giảm dần theo thời gian càng dài. Vì 

vậy, giao tôm nhanh chóng, kịp thời cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến lợi 

nhuận của trung gian. 

 - Tình hình dịch bệnh cũng ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của các trung gian. 

Tình hình dịch bệnh làm cho tôm nuôi bị mất mùa, sản lượng giảm xuống và các trung 

gian sẽ khó khăn hơn trong việc thu mua và giá mua có thể phải tăng cao và các điều 

này có tác động đến lợi nhuận của các trung gian. Do đó, tình hình dịch bệnh cũng là 

yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của trung gian. 

 - Vốn tự có cũng là yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các trung gian. Đối với 

các trung gian cấp 1 do có nhiều trung gian cấp 2 nên lượng vốn cần tương đối lớn để 

khi cần thì có để ứng cho các trung gian cấp 2 đi thu mua tôm, trong khi đó tiền tôm 

bán cho SFC thì sau 1 đến 2 ngày mới thu được tiền (hoặc lâu hơn, hoặc do thanh toán 

theo hợp đồng); tương tự, đối với các trung gian cấp 2, mặc dù không cần vốn lớn như 

trung gian cấp 1, nhưng việc có được vốn tự có đủ lớn sẽ giúp cho họ chủ động được 

trong quá trình mua tôm thay vì phải chờ nguồn vốn ứng trước từ trung gian cấp 1. 

 - Chi phí tôm nguyên liệu cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của các 

trung gian. Đối với các trung gian thì chi phí tôm nguyên liệu là chi phí rất lớn trong 

tổng chi phí kinh doanh, nếu trung gian đánh giá đúng kích cỡ và cân tôm chính xác 

khi mua tại ao để khi bán tôm và cân lại ở nhà máy chế biến không bị giảm số lượng 

(hoặc bị giảm ít), hoặc giảm tối thiểu tỷ lệ hao hụt trong quá trình vận chuyển sẽ tiết 

kiệm được chi phí tôm nguyên liệu. Tóm lại, chi phí tôm nguyên liệu cũng là yếu tố 

ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của các trung gian. 

Ngoài những yếu tố được phân tích bên trên, các yếu tố khác như: chi phí lãi vay, 

chi phí nhân công; thị trường tiêu thụ; chi phí bao bì; chi phí lưu kho; chi phí liên quan 

đến chất lượng sản phẩm; sản phẩm giá trị gia tăng; và tỷ giá thanh toán có ảnh hưởng 

đến lợi nhuận của các trung gian. 
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 4.4.3 Phân tích lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chế biến thủy sản 

 4.4.3.1 Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chế biến thủy sản 

 Lợi nhuận gộp xuất hiện trên báo cáo thu nhập của SFCs và được tính bằng cách 

lấy doanh thu bán hàng thuần trừ đi giá vốn hàng bán. Tỷ lệ lợi nhuận gộp (%) được 

tính bằng cách lấy lợi nhuận gộp chia cho doanh thu thuần. Vì vậy, để xác định được 

%GP của SFCs trước tiên cần phải xác định được doanh thu thuần và GP của SFCs. 

Doanh thu thuần của bốn SFC trong nghiên cứu này bao gồm nhiều khoản doanh 

thu khác nhau như: doanh thu bán tôm thành phẩm (trong đó có tôm sú và tôm thẻ), 

mua bán nguyên vật liệu và các khoản doanh thu khác. Do đặc điểm tổ chức kinh 

doanh, hầu hết các doanh nghiệp không tính riêng được GP cho từng hoạt động sản 

xuất kinh doanh cụ thể, nên GP từ hoạt động mua bán tôm thẻ được xác định bằng 

cách lấy tổng GP trên báo cáo thu nhập nhân với tỷ lệ phần trăm của tôm thẻ trên tổng 

doanh thu (theo khảo sát). Doanh thu và lợi nhuận gộp tôm thẻ của 4 SFC năm 2020 

được trình bày trong Bảng 4.33. 

Bảng 4.33. Doanh thu và lợi nhuận gộp tôm thẻ của 4 SFC năm 2020 (tỷ đồng) 

Doanh  

nghiệp 

Doanh thu 

thuần 

Tỷ trọng 

tôm thẻ % 

Doanh thu  

tôm thẻ 

Lợi nhuận 

gộp (GP) 

GP  

tôm thẻ 

% GP 

tôm thẻ 

[A] [1] [2] [3=1x2] [4] [5=2x4] [6=5/3] 

SFC1 9.339,96  63 5.919,24  770,41  488  8 

SFC2 7.466,84  75 5.635,54  499,15  377  7 

SFC3 6.925,73  100 6.916,85  1.119,60  1.118  16 

SFC4 4.415,22  82 3.620,48  429,70  352  10 

Cộng 28.147,74   22.092,11  2.818,85  2.335  11 

(Nguồn: Kết quả tính toán từ khảo sát SFCs, 2020) 

 Bảng 4.33 cho thấy, %GP tôm thẻ trung bình của 4 SFC là tốt (11%). Trong đó, 

SFC3 có GP lớn nhất là 1.118 tỷ đồng và tỷ suất GP cao nhất là 16%. Tiếp theo là 

SFC4 mặc dù có GP là 352 tỷ đồng nhưng có tỷ suất GP là 10%. Thứ ba là SFC3 có 

GP là 488 tỷ đồng và tỷ suất GP là 8%. Thứ tư là SFC2 có GP là 377 tỷ đồng và tỷ 

suất GP là 7%.  

 4.4.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp thủy sản 

 Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của SFCs trong nghiên cứu này bao gồm: 

giá bán; chi phí tôm nguyên liệu; dịch bệnh; sản phẩm giá trị gia tăng; chất lượng sản 

phẩm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm; đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh chóng; thị 
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trường tiêu thụ; chi phí nhân công; tỷ giá thanh toán; chi phí lãi vay; vốn tự có; chi phí 

liên quan chất lượng sản phẩm; chi phí lưu kho; và chi phí bao bì: 

 - Giá bán là yếu tố có ảnh hưởng nhất đến lợi nhuận của SFCs. Đây là yếu tố 

quan trọng tất yếu vì giá bán sản phẩm thay đổi ảnh hưởng thuận chiều đến lợi nhuận, 

giá tăng hay giảm tác động trực tiếp đến lợi nhuận của SFCs, chính vì vậy hầu hết 

SFCs đều nhận định giá bán là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ. 

 - Truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng là yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của 

SFCs. Trong những năm gần đây, các thị trường nhập khẩu tôm lớn của Việt Nam tăng 

cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Do đó SFCs ngày càng chủ động 

trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn dịch 

bệnh trong xuyên suốt chuỗi cung ứng của mình, duy trì chất lượng tôm sẽ đem lại giá 

trị cao hơn và SFCs bán được giá tốt hơn, để kiểm soát được chất lượng tôm càng cho 

thấy sự quan trọng của hệ thống truy xuất nguồn gốc, việc truy xuất được nguồn gốc sẽ 

đem lại tác động tích cực và ảnh hưởng đến giá tôm thành phẩm. Vì vậy, truy xuất 

nguồn gốc cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của SFCs. 

 - Sản phẩm GTGT là một yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của SFCs. Dữ liệu 

thu thập từ báo cáo bán hàng năm 2020 của SFC1 và SFC2 cho thấy giá bán bình 

quân, giá vốn bình quân và lợi nhuận gộp bình quân của nhóm sản phẩm truyền thống 

và nhóm sản phẩm GTGT của SFC1 và SFC2 được trình bày trong Bảng 4.34. 

Bảng 4.34. Lợi nhuận gộp trung bình của nhóm SP TT và GTGT (1.000 đồng/kg) 

Nhóm sản phẩm 
SFC1 SFC2 

Giá bán Giá vốn GP % GP Giá bán Giá vốn GP % GP 

Sản phẩm GTGT 208 181 27 13 230 196 34 15 

  + Tempura 228 150 78 34 233 156 77 33 

  + Xiên que 248 207 40 16 244 217 27 11 

  + Ring 258 216 42 16 271 239 31 12 

  + Tẩm bột 165 140 24 15 172 131 40 24 

  + Sushi 364 313 50 14 380 316 64 17 

  + Nobashi 237 230 7 3 238 235 3 1 

Sản phẩm TT 241 222 19 8 228 225 4 2 

  + HOSO 191 161 31 16 191 181 10 5 

  + PD 240 215 26 11 223 210 13 6 

  + PTO 255 232 23 9 245 242 3 1 

  + HLSO 222 216 5 2 202 209 -7 -4 

(Nguồn: Kết quả tính toán từ khảo sát SFC1, SFC2, 2020) 
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 Dữ liệu thu thập được từ báo cáo bán hàng năm 2020 của SFC1 và SFC2 cho 

thấy GP của nhóm sản phẩm GTGT thường ở mức cao, trung bình từ 13% đến 15%, 

trong khi đó GP của nhóm SPTT là dưới 10%. Qua đó cho thấy sản phẩm giá trị gia 

tăng cũng là một yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của SFCs. 

 - Tình hình dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của SFCs. Tình hình dịch 

bệnh dẫn đến nhu cầu nhập khẩu tôm Việt Nam từ các thị trường lớn bị sụt giảm, thị 

trường khó khăn, doanh nghiệp hạn chế thu mua, làm cho giá tôm giảm theo. Bên cạnh 

đó, trong nước tình hình dịch bệnh dẫn đến người nuôi hạn chế nuôi làm cho SFCs bị 

thiếu hụt nguyên liệu sản xuất và để có đủ nguyên liệu sản xuất thì doanh nghiệp chế 

biến phải tăng giá mua tôm nguyên liệu, việc tăng giá tôm làm cho giá thành sản xuất 

tăng lên và giảm lợi nhuận. Từ đó, cho thấy tình hình dịch bệnh cũng là một yếu tố ảnh 

hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của SFCs. 

 - Đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách nhanh chóng cũng là yếu tố ảnh hưởng 

đến lợi nhuận của SFC. Thông thường hợp đồng mua bán giữa doanh nghiệp với  

khách hàng thường là ký trước, hàng hóa sẽ giao sau, thậm chí có thể giao làm nhiều 

đợt sau đó, do giá tôm nguyên liệu thường xuyên thay đổi nên có thể xảy ra trường 

hợp giá nguyên liệu lúc ký hợp đồng ở mức thấp nhưng khi mua nguyên liệu để sản 

xuất thì giá lên cao làm cho lợi nhuận thấp hoặc bị lỗ nhưng vì lý do đảm bảo uy tín 

với khách hàng, doanh nghiệp vẫn phải sản xuất. Mặc khác, nếu vì lý do khách quan 

nào đó sản phẩm sản xuất ra nhưng chưa giao hàng cho người mua được (chưa đủ số 

lượng, bao bì, …), lúc đó hàng hóa phải để trong kho, doanh nghiệp sẽ tăng thêm chi 

phí khác liên quan như lãi vay,  chi phí lưu kho, … làm cho chi phí tăng, doanh nghiệp 

bị giảm lợi nhuận, vì thế, đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của SFCs. 

 - Thị trường tiêu thụ cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của SFC. Dữ 

liệu thu thập từ báo cáo bán hàng năm 2020 của SFC1 và SFC2, giá bán bình quân, giá 

vốn bình quân và lợi nhuận gộp bình quân của nhóm sản phẩm ở các thị trường tiêu 

thụ của SFC1 và SFC2 được trình bày trong Bảng 4.35. 

Kết quả phân tích ở Bảng 4.35 cho thấy, GP của nhóm sản phẩm GTGT khi bán 

vào thị trường EU thường ở mức cao, các thị trường khác như USA, Hàn quốc và 

Trung Quốc có GP cũng rất tốt. Lợi nhuận gộp trung bình của nhóm SP GTGT từ 13% 

đến 15%. Vì vậy, bên cạnh việc lựa chon cơ cấu sản phẩm GTGT hay truyền thống thì 

việc lựa chọn thị trường tiêu thụ cũng có tác động lớn đến lợi nhuận của SFCs. 
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Bảng 4.35. Lợi nhuận gộp trung bình của các thị trường tiêu thụ (1.000 đồng/ kg) 

Sản phẩm  

và thị trường tiêu thụ 

SFC1 SFC2 

Giá bán Giá vốn GP %GP Giá bán Giá vốn GP % GP 

Sản phẩm GTGT 208 181 27 13 230 196 34 15 

  + USA 255 214 41 16 252 217 35 14 

  + Nhật 190 172 19 10 231 208 23 10 

  + EU 222 187 35 16 198 159 39 20 

  + Trung Quốc 266 252 14 5 266 197 68 26 

  + Khác 224 183 41 18 226 189 37 16 

Sản phẩm TT 241 222 19 8 238 246 -8 -4 

  + USA 239 235 4 1 212 204 9 4 

  + Nhật 235 214 20 9 220 220 0 0 

  + EU 230 212 18 8 179 183 -4 -2 

  + Trung Quốc 238 217 21 9 226 214 11 5 

  + Khác 246 222 24 10 238 246 -8 -4 

(Nguồn: Kết quả tính toán từ khảo sát SFC1, SFC2, 2020) 

 - Chi phí tôm nguyên liệu là yếu tố ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của SFCs. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy chi phí tôm nguyên liệu là chi phí rất lớn, chiếm từ 79% đến 

88% trong tổng chi phí SXKD theo yếu tố của SFCs. Vì vậy, nếu SFC sử dụng nguyên 

liệu hiệu quả như: phân cỡ đúng, sử dụng đúng kích cỡ để chế biến hoặc giảm tối thiểu 

tỷ lệ hao hụt trong trong sản xuất sẽ tiết kiệm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Vì 

vậy, chi phí tôm nguyên liệu là yếu tố ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của SFCs. 

Ngoài ra các yếu tố còn lại như: vốn tự có; chi phí lãi vay; chi phí nhân công; tỷ 

giá thanh toán; chi phí lưu kho; chi phí bao bì; và chi phí liên quan CLSP cũng có ảnh 

hưởng đến lợi nhuận của SFCs. 

 4.4.4 Phân tích hiệu quả giữa các tác nhân tham gia thị trường 

 Để thực hiện mục tiêu phân tích hiệu quả tài chính giữa các tác nhân trong cấu 

trúc thị trường. Nghiên cứu này tiến hành phân tích dòng chảy sản phẩm chi tiết từ hộ 

nuôi đến SFC2 nhằm trả lời cho câu hỏi là lợi nhuận của từng tác nhân như thế nào 

theo dòng chảy sản phẩm. Kết quả chọn được 96 quan sát trong tổng số 300 quan sát 

có dòng chảy rõ ràng từ hộ nuôi tôm qua trung gian và đến SFC2. 

 Quá trình phân tích lợi nhuận của 3 tác nhân được thực hiện theo 3 bước sau: 

 - Bước 1: Dựa vào “Phiếu giám sát thu hoạch và giao tôm nguyên liệu”; mỗi ao 

nuôi có đăng ký mã nhận diện ao với SFC2. Mã nhận diện ao là một yếu tố rất quan 

trọng để truy xuất nguồn gốc tôm nuôi được bán từ hộ nuôi qua trung gian nào tới 

SFC2. Trong một ngày, một đại lý có thể mua tôm ở nhiều ao, có cùng cỡ tôm với số 
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lượng rất lớn, lượng tôm này được bán cho một hoặc vài SFC. Vì vậy, nếu không biết 

được mã nhận diện ao thì không thể xác định được dòng chảy của tôm thu hoạch tại ao 

sẽ đi đâu, số lượng, chất lượng và giá bán như thế nào. Trên phiếu giao tôm nguyên 

liệu này có ghi rõ kích cỡ, số lượng tôm, kết hợp với phỏng vấn khi khảo sát xác định 

được số tiền trung gian trả cho người nuôi (từ đó xác định được GP của hộ nuôi tôm). 

 - Bước 2: Sau khi tôm nguyên liệu được vận chuyển đến SFC2. Dựa vào thông 

tin thu thập được từ “Phiếu nhập mua tôm” của SFC2, xác định được tổng số lượng và 

tổng số tiền mà SFC trả cho đại lý. Từ đó tính được GP của trung gian khi mua và bán 

trên cùng 1 số lượng tôm tại 1 ao tôm, tức là số tiền chênh lệch giữa giá bán (trung 

gian thu được từ bán lại cho SFC2) trừ đi giá mua (giá trả cho hộ nuôi) (Phụ lục 12). 

 Quá trình mua bán theo dòng chảy 96 quan sát từ hộ nuôi qua trung gian được 

trình bày trong (Phụ lục 4) đính kèm. 

 - Bước 3: Dựa vào báo cáo bán hàng của SFC2 trong năm 2020 để xác định giá 

bán và giá vốn của các nhóm sản phẩm nghiên cứu; bao gồm một số mặt hàng của 

nhóm sản phẩm truyền thống (HOSO, HLSO, PTO, PD) và một số mặt hàng nhóm sản 

phẩm GTGT (Tempura, Ring, Tẩm bột, Sushi). 

 4.4.4.1 Phân tích hiệu quả giữa các tác nhân nhóm sản phẩm truyền thống 

 Tổng hợp hiệu quả tài chính một số mặt hàng của nhóm SPTT thể hiện giá bán 

trung bình và lợi nhuận trung bình trên 1 tấn tôm thẻ của từng tác nhân trong thị 

trường. Tổng hợp hiệu quả kinh tế nhóm SPTT được trình bày trong Bảng 4.36. 

 - Diễn giải kết quả tính toán của hộ nuôi (sản phẩm HOSO) như sau: 

 + Giá bán của người nuôi tôm 112,060 triệu đồng/ tấn (là giá bán bình quân 

được tổng hợp tại Phụ lục 4). 

 + Chi phí/ hoặc giá mua, đối với hộ nuôi là toàn bộ chi phí nuôi tôm là: 77,851 

triệu đồng/ tấn (là chi phí bình quân được tổng hợp tại Phụ lục 4). 

 + GTGT của hộ nuôi là: 112,062 - 77,851 = 34,211 triệu đồng/ tấn. 

 + Tỷ lệ GTGT (%) của hộ nuôi là 34,211/ 113,169 = 30,2%. 

 + Chi phí tăng thêm: đối với hộ nuôi do toàn bộ chi phí được công vào chi phí/ 

hoặc giá mua nên chi phí tăng thêm = 0. 

 + GTGT thuần của hộ nuôi là 34,211 – 0 = 34,211. 

 + Tỷ lệ GTGT thuần (%) của hộ nuôi là: 34,211/ 57,060 = 60%. 

 Cách tính này được tính tương tự cho các nhóm sản phẩm khác. 
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Bảng 4.36. Tổng hợp hiệu quả tài chính nhóm SP TT (triệu đồng/ tấn) 

Khoản mục 
 Người nuôi 

tôm  

 Trung 

gian  
 SFC2   Tổng  

Sản phẩm HOSO 

1. Giá bán 112,062  125,120  191,000   

2. Chi phí/ hoặc giá mua 77,851  112,062  125,100   

3. GTGT (Lợi nhuận) (3=1-2) 34,211  13,058  65,900  113,169  

Tỷ lệ GTGT (%) 30,2  11,5  58,2  100,0  

4. Chi phí tăng thêm  0,209  55,900   

5. GTGT thuần (5=3-4) 34,211  12,849  10,000  57,060  

Tỷ lệ GTGT thuần (%) 60,0 22,5 17,5 100,0 

Nguyễn Phú Son và các cộng sự (2020) 61,5 8,6 29,9 100,0 

Sản phẩm HLSO 

1. Giá bán 112,062  125,120  202,000   

2. Chi phí/ hoặc giá mua 77,851  112,062  125,100   

3. GTGT (Lợi nhuận) (3=1-2) 34,211  13,058  76,900  124,169  

Tỷ lệ GTGT (%) 27,6  10,5  61,9  100,0  

4. Chi phí tăng thêm  0,209  83,900   

5. GTGT thuần (5=3-4) 34,211  12,849  -7,000 40,060  

Tỷ lệ GTGT thuần (%) 85,4  32,1  -17,5 100,0  

Nguyễn Phú Son và các cộng sự (2020) 39,3 5,5 55,2 100,0 

Sản phẩm PTO     

1. Giá bán 112,062  125,120  245,000   

2. Chi phí/ hoặc giá mua 77,851  112,062  125,100   

3. GTGT (Lợi nhuận) (3=1-2) 34,211  13,058  119,900  167,169  

Tỷ lệ GTGT (%) 20,5  7,8  71,7  100,0  

4. Chi phí tăng thêm  0,209  116,900   

5. GTGT thuần (5=3-4) 34,211  12,849  3,000  50,060  

Tỷ lệ GTGT thuần (%) 68,3  25,7  6,0  100,0  

Nguyễn Phú Son và các cộng sự (2020) 38,8 5,5 55,7 100,0 

Sản phẩm PD     

1. Giá bán 112,062  125,120  223,000   

2. Chi phí/ hoặc giá mua 77,851  112,062  125,100   

3. GTGT (Lợi nhuận) (3=1-2) 34,211  13,058  97,900  145,169  

Tỷ lệ GTGT (%) 23,6  9,0  67,4  100,0  

4. Chi phí tăng thêm  0,209  84,900   

5. GTGT thuần (5=3-4) 34,211  12,849  13,000  60,060  

Tỷ lệ GTGT thuần (%) 57,0  21,4  21,6  100,0  

GTGT thuần nhóm SP TT 34,211  12,849  4,750  51,810  

Tỷ lệ GTGT thuần (%) 66,0  24,8  9,2  100,0  

Nguyễn Phú Son và các cộng sự (2020) 46,5 6,5 46,9 100,0 

(Nguồn: Kết quả tính toán từ khảo sát SFC2, 2020) 
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 - Diễn giải kết quả tính toán của SFC2 (sản phẩm HOSO) như sau: 

 + Giá bán bình quân là 191 triệu đồng/ tấn (là giá bán bình quân nhóm sản phẩm 

HOSO/ hay nguyên con được tổng hợp tại Bảng 4.34). 

 + Chi phí/ hoặc giá mua: là 125,100 triệu đồng/ tấn (là giá bán bình quân của 

trung gian bán cho SFC2 được tổng hợp tại Phụ lục 4). 

 + GTGT của SFC2: 125,100 – 191,000 = 65,900 triệu đồng/ tấn. 

 + Tỷ lệ GTGT (%) của SFC2 là 65,900/ 113,169 = 58,2%. 

 + Chi phí tăng thêm của SFC là các chi phí liên quan đến việc tạo ra 1 tấn thành 

phẩm bao gồm các chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Chi phí tăng 

thêm được xác định bằng cách lấy giá vốn hàng bán bình quân nhóm sản phẩm HOSO 

(theo Bảng 4.34) trừ đi chi phí, cụ thể là 181,000 – 125,100 = 65,900 triệu đồng/ tấn; 

+ GTGT thuần của SFC2 là 65,900 – 55,900 = 10,000 triệu đồng/ tấn. 

+ Tỷ lệ GTGT thuần (%) của SFC2 là 10,000/ 57,060 = 17,5%. 

Qua Bảng 4.36 cho thấy, GTGT thuần trung bình nhóm SPTT là 51,810 triệu 

đồng/ 1 tấn. Trong đó, của tác nhân nông dân là cao nhất, đạt giá trị 34,211 triệu đồng, 

tương đương 66% (34,211/51,810); kế đến là tác nhân trung gian là 12,849 triệu đồng, 

tương đương 24,8% (12,849/51,810); và tác nhân SFC2 là 4,750 triệu đồng, tương 

đương 9,2% (4,750/51,810). Chi tiết cho một số sản phẩm như sau: 

 - Đối với sản phẩm HOSO: GTGT thuần được tạo ra trên 1 tấn là 57,060 triệu 

đồng; phân phối cho hộ nuôi là 60%, trung gian là 22,5% và SFC2 là 17,5%. 

 - Đối với sản phẩm HLSO: GTGT thuần được tạo ra trên 1 tấn là 40,060 triệu 

đồng; phân phối cho hộ nuôi là 85,4%, trung gian là 32,1% và SFC2 thì bị lỗ khi thực 

hiện sản phẩm này (theo nghiên cứu này). 

 - Đối với sản phẩm PTO: GTGT thuần được tạo ra trên 1 tấn là 60,060 triệu 

đồng; phân phối cho hộ nuôi là 68,3%, trung gian là 25,7% và SFC là 6,0%. 

 - Đối với sản phẩm PD: GTGT thuần được tạo ra trên 1 tấn 60,060 triệu đồng; 

phân phối cho hộ nuôi là 57%, trung gian là 21,4% và SFC là 21,6%. 

Kết quả nghiên cứu này có sự khác biệt so với nghiên cứu của Nguyễn Phú Son 

và các cộng sự (2020) (Phụ lục 17) khi phân tính kinh tế chuỗi sản phẩm tôm thẻ chân 

trắng thâm canh trên 3 sản phẩm (HOSO, HLSO và PTO) và được phân tích trên kênh 

2, (tính trên 1 tấn tôm thẻ). GTGT thuần trung bình của người nuôi trong nghiên cứu 

này là 66% cao hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Phú Son (2020) là 46,5%; GTGT 



120 

 

 

thuần trung bình của trung gian trong nghiên cứu này là 24,8% cao hơn 6,5%; ngược 

lại GTGT thuần của SFC2 trong nghiên cứu này là 9,2% thấp hơn nhiều so với 46,9%. 

Nguyên nhân có sự khác biệt này là do tuy có cùng vấn đề nghiên cứu, nhưng số liệu 

nghiên cứu ở thời điểm khác nhau; số liệu của nghiên cứu này dựa vào số liệu khảo sát 

ở năm 2020, trong khi đó nghiên cứu của Nguyễn Phú Son (2020) dựa vào dữ liệu năm 

2017. Giá mua bán của trung gian trong nghiên cứu này bao gồm khoản trợ giá mà 

trung gian nhận được. Và GTGT thuần của doanh nghiệp chế biến trong nghiên cứu 

này là của riêng SFC2, còn trong nghiên cứu Nguyễn Phú Son (2020) là giá trị trung 

bình của các doanh nghiệp được nghiên cứu. 

 4.4.4.2 Phân tích hiệu quả giữa các tác nhân nhóm sản phẩm GTGT 

 Tổng hợp hiệu quả tài chính của các tác nhân trong nghiên cứu một số mặt hàng 

của nhóm sản phẩm GTGT thể hiện giá bán và lợi nhuận trung bình 1 tấn tôm thẻ của 

từng tác nhân trong cấu trúc thị trường được trình bày trong Bảng 4.37. 

Bảng 4.37. Tổng hợp hiệu quả tài chính nhóm SP GTGT (triệu đồng/ tấn)   

Khoản mục 
 Người nuôi 

tôm  
 Trung gian   SFC2   Tổng  

Sản phẩm Tempura 

1. Giá bán 112,062  125,120  223,000   

2. Chi phí/ hoặc giá mua 77,851  112,062  125,100   

3. GTGT (Lợi nhuận) (3=1-2) 34,211  13,058  97,900  145,169  

Tỷ lệ GTGT (%) 23,6  9,0  67,4  100,0  

4. Chi phí tăng thêm  0,209  30,900   

5. GTGT thuần (5=3-4) 34,211  12,849  67,000  114,060  

Tỷ lệ GTGT thuần (%) 30,0  11,3  58,7  100,0  

Sản phẩm Tẩm bột 

1. Giá bán 112,062  125,120  172,000   

2. Chi phí/ hoặc giá mua 77,851  112,062  125,100   

3. GTGT (Lợi nhuận) (3=1-2) 34,211  13,058  46,900  94,169  

Tỷ lệ GTGT (%) 36,3  13,9  49,8  100,0  

4. Chi phí tăng thêm                    -    0,209  5,900   

5. GTGT thuần (5=3-4) 34,211  12,849  41,000  88,060  

Tỷ lệ GTGT thuần (%) 38,8  14,6  46,6  100,0  

Sản phẩm Sushi     

1. Giá bán 112,062  125,120  380,000   

2. Chi phí/ hoặc giá mua 77,851  112,062  125,100   

3. GTGT (Lợi nhuận) (3=1-2) 34,211  13,058  254,900  302,169  

Tỷ lệ GTGT (%) 11,3  4,3  84,4  100,0  

4. Chi phí tăng thêm                    -    0,209  190,900   

5. GTGT thuần (5=3-4) 4,211  12,849  64,000  111,060  

Tỷ lệ GTGT thuần (%) 30,8  11,6  57,6  100,0  
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Khoản mục 
 Người nuôi 

tôm  
 Trung gian   SFC2   Tổng  

Sản phẩm Ring     

1. Giá bán 112,062  125,120  271,000   

2. Chi phí/ hoặc giá mua 77,851  112,062  125,100   

3. GTGT (Lợi nhuận) (3=1-2) 34,211  13,058  145,900  193,169  

Tỷ lệ GTGT (%) 17,7  6,8  75,5  100,0  

4. Chi phí tăng thêm                    -    0,209  113,900   

5. GTGT thuần (5=3-4) 34,211  12,849  32,000  79,060  

Tỷ lệ GTGT thuần (%) 43,3  16,3  40,5  100,0  

GTGT thuần nhóm SP GTGT 34,211  12,849  41,400  88,460  

Tỷ lệ GTGT thuần (%) 38,7  14,5  46,8  100,0  

(Nguồn: Kết quả tính toán từ khảo sát SFC2, 2020) 

Qua Bảng 4.37 cho thấy, GTGT thuần trung bình nhóm SP GTGT là 88,460 triệu 

đồng/ tấn. Trong đó, của tác nhân SFC2 cao nhất là 41,400 triệu đồng, tương đương 

46,8% (41,400/88,460); tiếp theo là nông dân đạt giá trị 34,211 triệu đồng, tương 

đương 38,7% (34,211/88,460); và cuối cùng là tác nhân trung gian với GTGT thuần 

12,849, tương đương 14,5% (12,849/88,460). Chi tiết cho một số sản phẩm như sau: 

- Sản phẩm Tempura: GTGT thuần được tạo ra trên 1 tấn là 114,060 triệu đồng; 

phân phối cho hộ nuôi là 30%, trung gian là 11,3% và SFC là 58,7%. 

- Sản phẩm Tẩm bột: GTGT thuần được tạo ra trên 1 tấn là 88,060 triệu đồng; 

phân phối cho hộ nuôi là 38,8%, trung gian là 14,6% và SFC là 46,6%. 

- Sản phẩm Sushi: GTGT thuần được tạo ra trên 1 tấn là 111,060 triệu đồng; 

phân phối cho hộ nuôi là 30,8%, trung gian là 11,6% và SFC là 57,6%. 

- Sản phẩm tôm Ring: GTGT thuần được tạo ra trên 1 tấn là 79,060 triệu đồng; 

phân phối cho hộ nuôi là 43,3%, trung gian là 16,3% và SFC là 40,5%. 

So sánh kết quả phân tích GTGT thuần giữa 2 nhóm SP TT và nhóm SP GTGT 

được thể hiện trong Hình 4.12. 

So sánh kết quả phân tích GTGT thuần giữa 2 nhóm SP TT và nhóm SP GTGT. 

Khi doanh nghiệp tiến hành sản xuất SP GTGT sẽ tạo ra GTGT cho ngành hàng nhiều 

hơn 36,650 triệu đồng so với nhóm SP TT (88,460 triệu đồng – 51,810 triệu đồng). 
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Hình 4.12. So sánh kết quả phân tích GTGT thuần giữa 2 nhóm sản phẩm 

(Nguồn: Kết quả khảo sát, 2020) 

Thông qua phân tích tổng hợp hiệu quả tài chính của các tác nhân cho thấy, cho 

dù SFC2 sản xuất ra sản phẩm GTGT hay TT thì GTGT thuần trên 1 tấn tôm của hộ 

nuôi là đạt 34,211 triệu đồng và tác nhân trung gian là 12,849 triệu đồng. Trong khi đó 

dưới góc độ SFC2 việc tiến hành sản xuất SP GTGT thì mang lại hiệu quả kinh tế cao 

hơn (41,400 triệu đồng so với 4,750 triệu đồng) và % giá trị của SFC2 cũng tăng lên 

đáng kể (46,8% so với 9,2%). Tuy nhiên, khi xét tổng lợi nhuận đạt được trong năm 

thì nông dân lại đạt thấp nhất do sản lượng tôm bán trong năm thấp hơn nhiều so với 

trung gian và SFC. Thêm vào đó, trong chuỗi ngành hàng tôm thẻ, nông dân được xem 

là tác nhân chịu nhiều rủi ro nhất vì thời gian nuôi kéo dài (trung bình khoảng 3 

tháng), gặp nhiều rủi ro về dịch bệnh và đặc biệt là rủi ro về giá cả thị trường. Bên 

cạnh đó phân phối lợi nhuận giữa các tác nhân chưa đồng đều và chưa hợp lý giữa các 

tác nhân tham gia trong thị trường. 

Tóm tại: một số kết luận quan trọng được rút ra trong nội dung này như sau: Thứ 

nhất, lợi nhuận gộp trung bình các tác nhân tham gia là tương đối tốt. Mặc dù có lợi 

nhuận tương đối tốt nhưng người nuôi tôm cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và 

rủi ro. Đối với các trung gian cấp 1, sẽ có lợi nhuận ổn định hơn các trung gian cấp 2. 

Đối với SFCs, lợi nhuận gộp của SFCs có giá trị tương đối tốt. Thứ hai, phân tích tổng 

hợp GTGT của các tác nhân, đối với các sản phẩm GTGT cho thấy sản xuất ra sản 

phẩm GTGT là cần thiết vì mang lại GTGT cao cho ngành hàng. 
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 4.5 THẢO LUẬN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 Thông qua kết quả phân tích cấu trúc thị trường tôm ĐBSCL, một số kết luận 

quan trọng được thảo luận như sau: 

 4.5.1 Cấu trúc thị trường 

 - Mức độ tập trung thị trường: Đối với các hộ nuôi tôm, thị trường không tập 

trung vào một vài cá nhân, thị trường mang tính cạnh tranh tự do. Đối với các trung 

gian, với mức độ tập trung CR4 = 43, thị trường có xu hướng cạnh tranh độc quyền, 

bốn trung gian hàng đầu trên thị trường chiếm 43% thị phần sản lượng mua bán tôm đã 

cho thấy có một số ít trung gian “dẫn đầu” thị trường với sản lượng mua bán tôm hàng 

năm rất lớn. Đối với SFCs, mức độ tập trung CR4 = 29, thị trường cũng có xu hướng 

cạnh tranh độc quyền, bốn doanh nghiệp lớn nhất chiếm 29% thị phần, điều này cũng 

cho thấy có một số ít doanh nghiệp “dẫn đầu” thị trường. Và đây cũng là phát hiện mới 

được nghiên cứu này khám phá ra, vì đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện ra nghiên 

cứu về ngành tôm vùng ĐBSCL nào có kết quả tương tự. 

- Sự khác biệt sản phẩm: Kết quả nghiên cứu cho thấy đối với các hộ nuôi tôm 

việc sản xuất ra tôm sạch đạt tiêu chuẩn kháng sinh cho phép của từng thị trường là 

một sự khác biệt do với sản phẩm tôm nuôi thông thường. Kết quả này phù hợp với 

nhiều nhận định trong nhiều nghiên cứu trước đây cho rằng người tôm cần phải đạt 

được tiêu chuẩn kháng sinh cho phép. Tuy nhiên, với kết quả nghiên cứu sâu hơn và 

chi tiết hơn; điểm mới của nghiên cứu này đã cho thấy tôm đạt tiêu chuẩn kháng sinh 

cũng có rất nhiều loại như: tôm đạt kháng sinh thị trường Mỹ, tôm đạt kháng sinh đạt 

thị trường Nhật và nhiều loại khác. Tương ứng với từng loại, giá bán tôm đạt tiêu 

chuẩn kháng sinh từng thị trường sẽ cao hơn giá bán tôm thông thường. Đây cũng là 

yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả thị trường của người nuôi vì nó làm thay đổi 

lợi nhuận của người nuôi (tôm nuôi đạt tiêu chuẩn kháng sinh có lợi nhuận trung bình 

là 32%, cao hơn mức lợi nhuận trung bình là 28%). Tương tự, đối với SFCs, việc sản 

xuất ra sản phẩm GTGT cũng được xem là khác biệt so với các sản phẩm TT. Kết quả 

nghiên cứu đã cho thấy mặc dù lợi nhuận của nhóm sản phẩm GTGT (13% đến 15%) 

thường cao hơn lợi nhuận của nhóm sản phẩm TT (dưới 10%); tuy nhiên, qua khảo sát 

thực tế tại SFCs thì cơ cấu nhóm sản phẩm GTGT được sản xuất ra trung bình vẫn còn 

thấp hơn nhóm sản phẩm TT (SFC3 có tỷ lệ tôm thẻ nhóm sản phẩm GTGT trong tổng 

lượng tôm thẻ xuất khẩu năm 2020 là 100%; SFC4 là 97,7%; SFC1 là 47,64%; và 
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SFC2 là 42,96%). Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nhận định của Nguyễn Phú 

Son và các cộng sự (2020), cho rằng để nâng cao lợi nhuận trong quá trình kinh doanh, 

SFCs cần tăng cường chế biến những sản phẩm GTGT từ tôm, và, hiện tại, việc tạo ra 

sản phẩm GTGT của các doanh nghiệp cũng còn hạn chế. Tuy nhiên, điểm mới của 

nghiên cứu này đã cho thấy được lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận gộp của một số sản 

phẩm GTGT mà các nghiên cứu trước đây chưa thấy được. 

- Những rào cản gia nhập thị trường: Nhìn chung, đối với các hộ nuôi tôm, các 

trung gian, SFCs thì thiếu vốn đầu tư; thiếu kiến thức chuyên môn là những rào cản 

chính đối với những người mới khi muốn tham gia vào thị trường. Kết quả này cũng 

tương đồng với những nhận định của Lê Xuân Sinh (2011) và Lê Văn Gia Nhỏ và các 

cộng sự (2012) đã chỉ ra có một số lỗ hổng trong hoạt động của chuỗi giá trị thủy sản ở 

ĐBSCL trong đó có vấn đề người nuôi thiếu vốn sản xuất và khả năng tiếp cận vốn 

thấp, hoặc rào cản kỹ thuật từ các nước nhập khẩu gia tăng kỹ thuật nuôi của các hộ 

nuôi vẫn còn hạn chế. Nghiên cứu này cho thấy do thị trường có xu hướng cạnh tranh 

độc quyền và sự khác biệt hóa sản phẩm cũng là rào cản khi các đối thủ tiềm năng 

muốn tham gia vào thị trường, đây cũng có thể được xem là điểm mới của nghiên cứu 

này vì đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện ra nghiên cứu về ngành tôm vùng ĐBSCL 

nào có kết quả tương tự. 

 - Chính sách chung của ngành: quy hoạch phát triển ngành tôm, chính sách hỗ 

trợ tín dụng, các chính sách về giá cả là ba chính sách chung cần được ngành thủy sản 

quan tâm để nhằm tăng kết quả thị trường tôm của các tác nhân hiện nay. Kết quả này 

phù hợp với quan điểm của nhiều tác giả trong tổng quan tài liệu khi đề xuất những 

giải pháp nâng cấp, hoàn thiện ngành hàng tôm. 

 4.5.2 Sự vận hành của thị trường 

 - Mỗi tác nhân trong ngành hàng có chức năng thị trường khác nhau. Đối với 

người nuôi tôm có chức năng chính là sản xuất để cung cấp nguồn tôm nguyên liệu 

đầu vào cho chế biến xuất khẩu, đặc thù của các hộ nuôi tôm cá thể vẫn là các hộ nuôi 

nhỏ lẻ. Đối với các trung gian thì có chức năng thu gom tôm nguyên liệu từ các hộ 

nuôi và bán lại cho SFCs. Đối với các doanh nghiệp chế biến là tác nhân có chức năng 

chuyển hóa tôm nguyên liệu thành các sản phẩm cung cấp cho thị trường. Kết quả mô 

tả này phù hợp với mô tả trong nghiên cứu của Võ Thị Thanh Lộc (2009). 
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- Hoạt động của các tác nhân tham gia trên thị trường. Đối với các hộ nuôi tôm, 

nguồn vốn vay cho việc đầu tư vào sản xuất là vấn đề được rất nhiều hộ nuôi quan 

tâm. Nhưng hiện nay, nhiều hộ nuôi gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay từ ngân 

hàng, do hầu hết hộ nuôi tôm không đảm bảo các điều kiện khi vay vốn. Đối với SFCs, 

mặc dù nhu cầu vay ngắn hạn là rất cần thiết để bổ sung vốn lưu động, nhưng việc tiếp 

cận nguồn vốn này cũng còn không ít khó khăn do các ngân hàng thường đưa ra một 

số tiêu chí mà doanh nghiệp khó thực hiện, như cần phải có phương án kinh doanh rõ 

ràng, khi giải ngân thì chứng từ giải ngân đảm bảo tính pháp lý. Kết quả mô tả này phù 

hợp với mô tả trong nghiên cứu của Lê Văn Gia Nhỏ và các cộng sự (2012).  

- Quá trình hình thành giá mua bán tôm nguyên liệu trên thị trường. Trong giai 

đoạn mua bán tôm nguyên liệu giữa hộ nuôi và các trung gian, do thị trường có xu 

hướng cạnh tranh tự do nên giá mua bán tôm chủ yếu là do sự thỏa thuận giữa các bên. 

Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nhận định của Nguyễn Phú Son và các cộng sự 

(2020), cho rằng, khi bán tôm cho các thương lái, người nuôi và thương lái thỏa thuận 

giá cả với nhau và được thanh toán tiền ngay sau khi nhận hàng. Điểm mới trong 

nghiên cứu này là đối với SFCs, do thị trường có xu hướng cạnh tranh độc quyền dẫn 

đến giá mua tôm nguyên liệu có xu hướng độc quyền nên hầu hết SFCs đều là người 

quyết định giá mua tôm nguyên liệu, chính họ là người ban hành bảng giá mua tôm và 

thêm các khoản trợ giá khác. Tương tự, đối với các trung gian, có một số ít trung gian 

“dẫn đầu” thị trường hoạt động của họ ở chừng mực nào đó có thể làm người dẫn dắt 

về giá trong đàm phán để các trung gian hoạt động quy mô nhỏ hơn đi theo. 

- Mối liên kết giữa các tác nhân tham gia trên thị trường. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy có sự tồn tại của hình thức liên kết kết hợp giữa SFC, DCU, đại lý thu mua tôm 

(bao gồm đại lý cung cấp  đầu vào) và người nuôi tôm. Kết quả nghiên cứu liên kết 

này có những chủ thể tham gia tương đồng với nghiên cứu của Võ Thị Thanh Lộc 

(2009), theo mô hình tăng cường liên kết các chủ thể trong ngành thủy sản. Tuy nhiên, 

điểm mới của kết quả nghiên cứu này cho thấy có sự tồn tại của DCU, là một doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng, là trung gian kết nối giữa SFC, các đại lý 

và hộ nuôi tôm. Theo hình thức trong liên kết này, các hộ nuôi tôm ký hợp đồng liên 

kết với DCU, hộ nuôi tôm sẽ đồng ý mua các nguyên liệu đầu vào và các sản phẩm 

cần thiết khác trực tiếp từ DCU hoặc từ các đại lý do DCU chỉ định để phục vụ nuôi 

tôm, tôm thu hoạch sẽ bán lại cho DCU hoặc cho các đại lý do DCU chỉ định. 
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 4.5.3 Kết quả thị trường 

 Thứ nhất, lợi nhuận trung bình các tác nhân tham gia là tương đối tốt. Đối với 

hộ nuôi tôm lợi nhuận trung bình là 28%. Đối với các trung gian cấp 1 có lợi nhuận ổn 

định hơn gian cấp 2. Đối với SFCs, lợi nhuận gộp của SFCs có giá trị tương đối tốt 

(trung bình là 11%). Kết quả nghiên cứu này phù hợp với các kết quả nghiên cứu của 

Lê Văn Gia Nhỏ và các cộng sự (2012), của Nguyễn Phú Son và các cộng sự (2020). 

 Thứ hai, phân tích tổng hợp GTGT của các tác nhân, đối với các SPTT, GTGT 

thuần trung bình trên một tấn SP là 51,810 triệu đồng. Trong đó, GTGT thuần của tác 

nhân nông dân là cao nhất, đạt giá trị 34,211 triệu đồng (66%); kế đến là tác nhân 

trung gian là 12,849 triệu đồng (24,8%); và tác nhân SFC2 là 4,750 triệu đồng (9,2%).  

 Thứ ba, phân tích tổng hợp GTGT của các tác nhân, đối với các sản phẩm 

GTGT cho thấy, GTGT thuần trung bình trên 1 tấn sản phẩm GTGT là 88,460 triệu 

đồng. Trong đó, GTGT thuần trung bình của tác nhân SFC2 cao nhất là 41,400 triệu 

đồng (46,8%); tiếp theo là nông dân đạt 34,211 triệu đồng (38,7%); và cuối cùng là tác 

nhân trung gian là 12,849 triệu đồng (14,5%). Điều này cho thấy, sản xuất ra sản phẩm 

GTGT là cần thiết mang lại GTGT cao cho ngành hàng, cho SFC2. Kết quả nghiên 

cứu này phù hợp với nhận định của Nguyễn Phú Son và các cộng sự (2020), cho rằng 

để nâng cao lợi nhuận trong quá trình kinh doanh, SFCs cần tăng cường chế biến 

những sản phẩm GTGT từ tôm. 

 Trong phân tích tổng hợp GTGT thuần của luận án, GTGT thuần được tính theo 

dòng chảy của 96 quan sát từ hộ nuôi qua trung gian và đến một doanh nghiệp chế 

biến cụ thể là SFC2 (quá trình thu hoạch tôm, mua bán tôm nguyên liệu, giá bán tôm 

thành phẩm trong năm 2020); và giá mua của SFC2 là giá mua có cộng thêm các 

khoản trợ giá. Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn và được tác giả nhận định là điểm 

mới trong nghiên cứu khi so với nghiên cứu trước đây, và tới thời điểm hiện tại chưa 

phát hiện có nghiên cứu nào nghiên cứu phân tích tổng hợp kinh tế các tác nhân, đối 

với các sản phẩm GTGT và được tính theo dòng chảy một cách rõ ràng. 

 Thứ tư, kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy sự phân phối GTGT giữa các tác 

nhân là không đồng đều, và cũng phù hợp với các kết quả nghiên cứu Tô Phạm Thị Hạ 

Vân và Trương Hoàng Minh (2014), cho rằng sự phân phối GTGT và thu nhập giữa 

các tác nhân trong chuỗi là không đồng đều, có sự khác biệt tổng thu nhâp trong năm 

giữa các tác nhân, tập trung chủ yếu vào nhà máy chế biến. 
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 4.5.4 Những vấn đề cần hoàn thiện của cấu trúc thị trường 

 Bên cạnh những kết quả đạt được như phân tích và thảo luận bên trên cần được 

kế thừa phát huy. Cấu trúc thị trường tôm vùng ĐBSCL cũng tồn tại những vấn đề cần 

hoàn thiện thêm. Cụ thể như sau: 

 4.5.4.1 Cấu trúc thị trường 

 - Về mức độ tập trung thị trường: Do thị trường có xu hướng cạnh tranh độc 

quyền. Vì vậy, cần có những hàm ý để giảm sự cạnh tranh độc quyền, hướng đến thị 

trường có nhiều người bán và nhiều người mua; các doanh nghiệp khác dễ dàng gia 

nhập thị trường hơn nữa. 

 - Mức độ khác biệt sản phẩm: Việc sản xuất ra những sản phẩm khác biệt sẽ 

làm thay đổi lợi nhuận của người nuôi, của doanh nghiệp và của thị trường. Tuy nhiên, 

tỷ lệ này vẫn chưa cao (có 50,7% hộ nuôi đạt được các tiêu chuẩn kháng sinh cho thị 

trường Mỹ và có 6% hộ nuôi đạt được các tiêu chuẩn kháng sinh cho thị trường Nhật). 

Vì vậy, cần có những hàm ý để khuyến khích người nuôi sản xuất theo hướng đạt được 

các tiêu chuẩn kháng sinh, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường sản 

xuất ra sản phẩm GTGT hơn nữa. 

 - Những rào cản gia nhập thị trường: Phù hợp với các nhận định của các 

nghiên cứu trước đây. Thiếu vốn đầu tư; thiếu kiến thức chuyên môn là những rào cản 

đối chính đối với những người mới khi muốn tham gia vào thị trường, cho nên cần có 

những hàm ý chính sách để giảm bớt những rào cản này. 

 - Chính sách chung của Ngành: Phù hợp với các nhận định của các nghiên cứu 

trước đây, quy hoạch phát triển ngành tôm, chính sách hỗ trợ tín dụng, các chính sách 

về giá cả là ba chính sách chung cần được ngành thủy sản quan tâm để nhằm gia tăng 

kết quả thị trường tôm của các tác nhân hiện nay. 

 4.5.4.2 Sự vận hành của thị trường 

 - Quá trình hình thành giá mua bán tôm nguyên liệu trên thị trường, do thị 

trường có xu hướng độc quyền dẫn đến giá mua tôm nguyên liệu có xu hướng độc 

quyền. Vì vậy, cần có những hàm ý để tác động tích cực tới xu hướng đàm phán giá cả 

trong mua bán, hướng tới việc giá cả được hình thành theo nhu cầu thị trường, theo sự 

thỏa thuận giữa các bên. 

 - Sự liên kết của các tác nhân tham gia trên thị trường. Theo hình thức liên kết 

được trình bày trong sự vận hành của thị trường, hình thức này đã phát huy được nhiều 
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ưu điểm trong thời gian qua. Tuy nhiên, để sự vận hành của thị trường được thông suốt 

hơn nữa cần có những đề xuất để nhằm tăng hiệu quả của mô hình hiện có. 

 4.5.4.3 Kết quả thị trường 

 Lợi nhuận trung bình các tác nhân tham gia là tương đối tốt. Tuy nhiên, thông 

qua phân tích tổng hợp tài chính các tác nhân cho thấy sự phân phối GTGT và thu 

nhập giữa các tác nhân trong nghiên cứu là chưa đồng đều. Vì vậy, đây là vấn đề cần 

quan tâm, cần phải có những hàm ý chính sách để giảm bớt sự phân phối chưa đồng 

đều này và cũng nhằm hoàn thiện cấu trúc thị trường tôm hiện nay. 

 4.5.5 Mối quan hệ giữa cấu trúc - sự vận hành - kết quả thị trường 

 Nghiên cứu này đã cho thấy có mối quan hệ nhân quả giữa các thành phần của 

mô hình nghiên cứu.  

 - Cấu trúc thị trường có tác động trực tiếp đến sự vận hành của thị trường. Mức 

độ tập trung thị trường có tác động đến hoạt động của các tác nhân tham gia trên thị 

trường, chủ yếu là vấn đề giá cả. Do thị trường có xu hướng cạnh tranh tự do nên giá 

mua bán tôm nguyên liệu giữa hộ nuôi và các trung gian chủ yếu là do sự thỏa thuận 

giữa các bên. Mặc khác, đối với SFCs, do thị trường có xu hướng cạnh tranh độc 

quyền dẫn đến giá mua tôm nguyên liệu có xu hướng độc quyền nên hầu hết SFCs đều 

là người quyết định giá mua tôm nguyên liệu. Khác biệt sản phẩm có ảnh hưởng đến 

hoạt động của các tác nhân tham gia trên thị trường, chủ yếu là vấn đề liên kết giữa các 

tác nhân. Để đạt được sự khác biệt (cỡ tôm và tiêu chuẩn kháng sinh cho phép) sự liên 

kết là tất yếu hướng đến việc nuôi tôm đạt được sự khác biệt. Các rào cản gia nhập thị 

trường cũng có ảnh hưởng đến hoạt động của các tác nhân tham gia thông qua vấn đề 

về vốn. Vì nghiên cứu đã cho thấy thiếu vốn đầu tư được xem là rào cản lớn nhất khi 

tham gia thị trường. Các chính sách chung của ngành thủy sản cũng cho thấy có sự tác 

động tương đối đến hoạt động của các tác nhân tham gia trên thị trường. 

 - Cấu trúc thị trường có ảnh hưởng đến kết quả thị trường. Khác biệt sản phẩm 

là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả thị trường vì nó làm thay đổi lợi 

nhuận của người nuôi và của SFCs.  

 - Sự vận hành của thị trường ảnh hưởng đến kết quả thị trường. Liên kết trong 

sản xuất nhằm tạo ra sự khác biệt sản phẩm là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến 

kết quả thị trường vì nó làm thay đổi lợi nhuận của người nuôi và của SFCs. 
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 - Kết quả thị trường có tác động ngược trở đối với sự vận hành của thị trường. 

Lợi nhuận của hộ nuôi tôm và SFCs là yếu tố có tác động ngược trở lại sự vận hành thị 

trường (cần có sự liên kết) và cấu trúc thị trường (vì để đạt được lợi nhuận tốt thì cần 

phải có những sản phẩm khác biệt). 

 Tóm lại, Chương 4 đã thực hiện được mục tiêu đề ra. Thứ nhất, trình bày khái 

quát tình hình sản xuất và tiêu thụ tôm nuôi vùng ĐBSCL. Thứ hai, là phân tích cấu 

trúc thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL. Thứ ba, là phân tích sự vận hành của thị 

trường. Thứ tư, là phân tích kết quả thị trường. Thứ năm là thảo luận các kết quả 

nghiên cứu để từ đó làm cơ sở đề xuất hàm ý chính sách cho chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 5 

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

 Chương 5 trình bày kết luận chung, hàm ý chính sách, những đóng góp của đề 

tài, những khuyến nghị, đồng thời nêu lên những hạn chế của đề tài và đề xuất hướng 

nghiên cứu tiếp theo. 

 5.1 KẾT LUẬN CHUNG 

 Trong những năm qua, tôm là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt 

Nam, mỗi năm xuất khẩu tôm mang về nguồn ngoại tệ hơn 3 tỷ USD, ngành tôm đã 

trở thành ngành sinh kế quan trọng, góp phần ổn định kinh tế của đất nước và đảm bảo 

đời sống, an sinh xã hội, cũng như tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động vùng 

ĐBSCL. Có thể nói đây là một trong những ngành quan trọng đi đầu trong việc gắn 

kết nông dân sản xuất nguyên liệu với nhà máy chế biến, làm nền tảng tạo nên sự phát 

triển ổn định của ngành. 

 Tuy nhiên, trong hoạt động của ngành hàng này hiện nay còn tồn tại một số 

khoảng trống cần được nghiên cứu thêm như: cấu trúc thị trường tôm vùng ĐBSCL 

thuộc loại thị trường nào và đặc điểm này tác động như thế nào đến hoạt động và lợi 

nhuận của các tác nhân tham gia thị trường. Yếu tố nào là khác biệt của sản phẩm và 

các yếu tố này ảnh hưởng đến kết quả của thị trường ra sao. Hoặc, để có được vùng 

tôm nguyên liệu ổn định, đảm bảo CLSP tôm, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, tạo điều 

kiện cho nông dân bán tôm nguyên liệu trực tiếp cho SFC nhằm tăng thêm lợi nhuận 

cho hộ nuôi tôm thì mối liên kết giữa các tác nhân tham gia trong ngành hàng như thế 

nào. Bên cạnh đó, việc tạo ra sản phẩm GTGT sẽ mang lại kết quả cho ngành hàng 

như thế nào cần phải được nghiên cứu. Từ những lý do trên, nghiên cứu này được thực 

hiện để góp phần bổ sung kiến thức vào những khoảng trống chưa được nghiên cứu. 

Nghiên cứu này ứng dụng mô hình SCP đã được nhiều nhà nghiên cứu trong và 

ngoài nước ứng dụng để nghiên cứu thị trường các sản phẩm nông nghiệp và phù hợp 

để nghiên cứu cấu trúc thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL. Dữ liệu nghiên cứu được 

thu thập từ ba nhóm tác nhân chính tham gia trong thị trường tôm vùng ĐBSCL bao 

gồm 300 hộ nuôi tôm, 30 trung gian mua bán tôm và 4 doanh nghiệp chế biến thủy sản 

với tổng cộng 334 quan sát. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả và các 

phương pháp phân tích SCP để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu. Những kết quả 

quan trọng của luận án được tổng hợp như sau: 
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 5.1.1 Cấu trúc thị trường 

 - Mức độ tập trung thị trường: kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với các hộ 

nuôi tôm, thị trường có xu hướng cạnh tranh tự do khác với với các tác nhân trung gian 

và SFCs, thị trường có xu hướng cạnh tranh độc quyền, và cũng là rào cản khi các đối 

thủ tiềm năng muốn tham gia vào thị trường. 

- Khác biệt sản phẩm: đối với các hộ nuôi tôm, thì việc sản xuất ra tôm sạch đạt 

tiêu chuẩn kháng sinh cho phép là một sự khác biệt so với sản phẩm tôm nuôi thông 

thường. Đối với SFCs, việc sản xuất ra sản phẩm GTGT là một sự khác biệt so với sản 

phẩm truyền thống, giá bán và lợi nhuận các sản phẩm khác biệt này sẽ cao hơn giá 

bán tôm thông thường. 

 - Những rào cản gia nhập thị trường: Nhìn chung thiếu vốn đầu tư; thiếu kiến 

thức chuyên môn là những rào cản chính đối với những người mới khi muốn tham gia 

vào thị trường. Bên cạnh đó, do đặc điểm của sự cạnh tranh độc quyền và sự khác biệt 

hóa sản phẩm cũng là rào cản khi các đối thủ tiềm năng muốn tham gia vào thị trường. 

 - Chính sách chung của ngành thủy sản: Mặc dù có những nhận định khác 

nhau về mức độ ảnh hưởng của các chính sách chung của ngành thủy sản đến thị 

trường tôm. Tuy nhiên, quy hoạch phát triển ngành tôm, chính sách hỗ trợ tín dụng, 

các chính sách về giá cả là ba yếu tố được các tác nhân đánh giá là có mức độ ảnh 

hưởng lớn đến hoạt động và kết quả của thị trường tôm hiện nay. 

 5.1.2 Sự vận hành của thị trường 

 - Mô tả chức năng của các tác nhân tham gia trên thị trường: Mỗi tác nhân 

trong ngành hàng có chức năng thị trường khác nhau. Người nuôi tôm có chức năng 

chính là sản xuất để cung cấp nguồn tôm nguyên liệu đầu vào cho chế biến xuất khẩu. 

Các trung gian thì có chức năng thu gom tôm nguyên liệu từ các hộ nuôi và bán lại cho 

SFCs. Và SFCs là tác nhân có chức năng chuyển hóa tôm nguyên liệu thành các sản 

phẩm cung cấp cho thị trường. 

 - Mô tả hoạt động của các tác nhân tham gia trên thị trường: Thứ nhất, vấn 

đề về vốn. Đối với các hộ nuôi tôm, và SFCs, mặc dù nhu cầu vay ngắn hạn từ các 

NHTM là rất cần thiết, nhưng việc tiếp cận nguồn vốn này cũng còn không ít khó 

khăn. Thứ hai, quá trình hình thành giá mua bán tôm nguyên liệu trên thị trường; giá 

mua bán tôm nguyên liệu giữa hộ nuôi và các trung gian chủ yếu là do sự thỏa thuận 

giữa các bên. Trong khi đó, hầu hết SFCs đều là người quyết định giá mua tôm nguyên 
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liệu. Thứ ba, kết quả nghiên cứu cho thấy có sự tồn tại của hình thức liên kết kết hợp 

giữa SFC, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng (DCU), đại lý thu mua 

tôm và người nuôi tôm. Theo hình thức này, các hộ nuôi tôm ký hợp đồng liên kết với 

DCU, hộ nuôi tôm sẽ đồng ý mua các nguyên liệu đầu vào và các sản phẩm cần 

thiết khác trực tiếp từ DCU hoặc từ các đại lý do DCU chỉ định để phục vụ nuôi tôm, 

tôm thu hoạch sẽ bán lại cho DCU hoặc cho các đại lý do DCU chỉ định. 

 5.1.3 Kết quả thị trường 

- Thứ nhất, phân tích lợi nhuận gộp: Nhìn chung lợi nhuận trung bình các tác 

nhân tham gia là tương đối tốt. Đối với hộ nuôi tôm, mặc dù có lợi nhuận tương đối tốt 

nhưng người nuôi tôm thường xuyên đối mặt với nhiều rủi ro (ảnh hưởng của dịch 

bệnh, giá tôm biến động liên tục,…) nên số hộ nuôi tôm có lợi nhuận không nhiều, 

nhiều hộ nuôi hòa vốn hoặc thậm chí bị lỗ. Với vai trò trung gian nên các trung gian 

cấp 1 thường có lợi nhuận ổn định hơn các trung gian cấp 2. Còn đối với SFCs, lợi 

nhuận gộp trung bình có giá trị tương đối tốt. 

- Thứ hai, phân tích tổng hợp GTGT của các tác nhân: Đối với các sản phẩm 

TT, GTGT thuần trung bình trên 1 tấn sản phẩm là 51,810 triệu đồng. Trong đó, 

GTGT thuần trung của tác nhân nông dân là cao nhất, đạt giá trị 34,211 triệu đồng 

(66%); kế đến là tác nhân trung gian là 12,849 triệu đồng (24,8%); và tác nhân SFC2 

là 4,750 triệu đồng (9,2%). Đối với các sản phẩm GTGT cho thấy, GTGT thuần trung 

bình trên 1 tấn sản phẩm là 88,460 triệu đồng. Trong đó, GTGT thuần trung bình của 

tác nhân SFC2 cao nhất là 41,400 triệu đồng (46,8%); tiếp theo là nông dân đạt 34,211 

triệu đồng (38,7%); và cuối cùng là tác nhân trung gian là 12,849 triệu đồng (14,5%). 

Qua đó cho thấy, sản xuất ra SP GTGT là cần thiết vì mang lại GTGT cao cho ngành 

hàng; tuy nhiên, vẫn còn sự phân phối thu nhập chưa đồng đều giữa các tác nhân. 

 5.1.4 Những vấn đề cần hoàn thiện của cấu trúc thị trường 

 Bên cạnh những kết quả đạt được như phân tích và thảo luận bên trên cần được 

kế thừa phát huy. Cấu trúc thị trường tôm vùng ĐBSCL cũng tồn tại những vấn đề cần 

hoàn thiện thêm như sau: 

 - Đối với cấu trúc thị trường: Thứ nhất, do thị trường có xu hướng cạnh tranh 

độc quyền (đối với SFCs có CR4 = 29 và trung gian có CR4 = 43). Vì vậy, cần có 

những hàm ý để hướng đến thị trường có nhiều người bán và nhiều người mua; các 

doanh nghiệp khác dễ dàng gia nhập thị trường hơn nữa. Thứ hai, việc sản xuất ra 
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những sản phẩm khác biệt sẽ làm thay đổi lợi nhuận của người nuôi, của doanh nghiệp 

và của thị trường. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn chưa cao (có 50,7% hộ nuôi đạt được các 

tiêu chuẩn kháng sinh cho thị trường Mỹ và có 6% hộ nuôi đạt được các tiêu chuẩn 

kháng sinh cho thị trường Nhật). Vì vậy, cần có những hàm ý để khuyến khích người 

nuôi sản xuất theo hướng đạt được các tiêu chuẩn kháng sinh, cũng như khuyến khích 

các doanh nghiệp tăng cường sản xuất ra sản phẩm GTGT hơn nữa. 

 - Đối với sự vận hành của thị trường: Cần có những hàm ý để tác động tích 

cực tới xu hướng đàm phán giá cả trong mua bán, hướng tới việc giá cả được hình 

thành theo nhu cầu thị trường, theo sự thỏa thuận giữa các bên. Theo hình thức liên kết 

được trình bày trong sự vận hành của thị trường, hình thức này đã phát huy được nhiều 

ưu điểm trong thời gian qua; tuy nhiên, để sự vận hành của thị trường được thông suốt 

hơn nữa cần có những đề xuất để nhằm tăng hiệu quả của mô hình hiện có. 

 - Về kết quả thị trường:  Thông qua phân tích tổng hợp tài chính các tác nhân 

cho thấy sự phân phối GTGT và thu nhập giữa các tác nhân là chưa đồng đều. Vì vậy, 

đây là vấn đề cần quan tâm, cần phải có những hàm ý chính sách để giảm bớt sự phân 

phối chưa đồng đều này và cũng nhằm hoàn thiện cấu trúc thị trường tôm hiện nay. 

 5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

 Dựa trên những nội dung cần hoàn thiện của cấu trúc thị trường. Tác giả đề xuất 

các hàm ý chính sách để hoàn thiện cấu trúc thị trường tôm tại ĐBSCL như sau: 

 5.2.1 Cấu trúc thị trường 

 5.2.1.1 Hướng đến thị trường cạnh tranh và giảm độc quyền 

Đối với thị trường của các trung gian và SFCs hiện nay có xu hướng cạnh tranh 

độc quyền, và theo lý thuyết những doanh nghiệp này có khả năng chi phối giá cả hàng 

hóa một cách hạn chế, minh chứng cho vấn đề này thể hiện ở chỗ hầu hết SFCs đều là 

người quyết định giá thu mua tôm nguyên liệu. Để cấu trúc thị trường được hoàn thiện 

hơn, cần có những chính sách hỗ trợ (về vốn, kiến thức chuyển môn,…) để các doanh 

nghiệp và các trung gian dễ dàng gia nhập thị trường hơn nữa, nhằm giảm sự độc 

quyền để hướng đến thị trường có nhiều người bán và nhiều người mua. Khi thị trường 

cạnh tranh hơn sẽ tác động tích cực tới xu hướng đàm phán giá cả trong mua bán, 

hướng tới việc giá cả được hình thành theo nhu cầu thị trường, theo sự thỏa thuận giữa 

các bên, hạn chế tình trạng dẫn đầu về giá của một số tác nhân lớn, các bên tham gia 

(người nuôi, trung gian và SFCs) đều có lợi ích về giá. 
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 5.2.1.2 Định hướng cho người nuôi sản xuất tôm đạt tiêu chuẩn chất lượng 

 - Hiện nay các tiêu chuẩn chất lượng của người tiêu dùng ngày càng tăng, nhất 

là các thị trường nhập khẩu lớn. Doanh nghiệp chế biến hoặc thông qua các đơn vị 

DCU tăng cường tập huấn cho người nuôi tôm kiến thức về các tiêu chuẩn chất lượng 

mà các thị trường nhập khẩu lớn yêu cầu. Và các tiêu chuẩn kháng sinh cho thị trường 

Mỹ, tiêu chuẩn kháng sinh cho thị trường Nhật… Định hướng này cũng nhằm hướng 

các hộ nuôi tôm sản xuất ra tôm sạch đạt tiêu chuẩn kháng sinh các thị trường là đây 

yếu tố quan trọng làm thay đổi lợi nhuận của người nuôi (nếu tôm nuôi có kết quả 

kiểm kháng sinh đạt tiêu chuẩn các thị trường Mỹ hoặc thị trường Nhật thì lợi nhuận 

gộp khoảng 32%, cao hơn tôm không đạt kết quả kiểm kháng sinh khoảng 23%). Tuy 

nhiên, tỷ lệ này vẫn chưa cao (có 50,7% hộ nuôi đạt được các tiêu chuẩn kháng sinh 

cho thị trường Mỹ và có 6% hộ nuôi đạt được các tiêu chuẩn kháng sinh cho thị trường 

Nhật). Vì vậy cần phải có những chính sách hướng người nuôi phát triển sản xuất tôm 

sạch đạt tiêu chuẩn kháng sinh các thị trường hơn nữa. 

 - Để thực thi vấn đề này, doanh nghiệp chế biến hoặc thông qua các đơn vị DCU 

cần thiết hình thành mối liên kết với người nuôi, với các tổ hợp tác trong khâu tiêu thụ 

sản phẩm tôm nuôi. Mô hình liên kết giữa các bên sẽ do các bên thỏa thuận được thể 

hiện cụ thể thông qua các hợp đồng kinh tế ngay từ đầu vụ sản xuất và cần có tính chất 

dài hạn để các tác nhân tham gia yên tâm sản xuất. 

 5.2.1.3 Doanh nghiệp chế biến tăng cường sản xuất ra các sản phẩm GTGT 

 - Để thúc đẩy cho SFCs tăng cường việc đầu tư mở rộng quy mô chế biến sản 

các phẩm GTGT từ tôm, bên cạnh nỗ lực chính của doanh nghiệp trong việc nghiên 

cứu nhu cầu thị trường. Ngoài việc khảo sát nhu cầu thị trường xuất khẩu, SFCs 

cũng cần quan tâm đến việc tìm kiếm cơ hội tiêu thụ các sản phẩm GTGT trên thị 

trường nội địa. Các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường việc cung cấp thông tin 

thị trường, đồng thời hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận với các chính sách 

khuyến khích đầu tư để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đủ nguồn lực để chế biến 

các sản phẩm GTGT. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ tín dụng cho 

doanh nghiệp và các tác nhân tham gia liên kết trong việc sản xuất các sản phẩm 

GTGT (hộ nuôi, các thương lái, đại lý thu mua). 

 - Khi giải pháp này được thực thi, sẽ góp phần gia tăng sản lượng tôm GTGT 

xuất khẩu đáp ứng được nhu cầu thị trường, và do vậy sẽ làm cho tổng lợi nhuận của 
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ngành hàng gia tăng. Cụ thể, khi doanh nghiệp tiến hành sản xuất SP GTGT sẽ tạo ra 

GTGT cho ngành hàng nhiều hơn 36,650 triệu đồng so với nhóm SP TT (88,460 triệu 

đồng – 51,810 triệu đồng). Cho dù SFC2 sản xuất ra sản phẩm GTGT hay TT thì 

GTGT thuần trên một tấn tôm của hộ nuôi là đạt 34,211 triệu đồng, điều này không có 

nghĩa là người nuôi tôm không có lợi khi doanh nghiệp sản xuất ra SP GTGT. Bởi vì, 

theo phương pháp tính là tính trung bình cho giá bán các loại tôm. Lợi nhuận và 

GTGT của người nuôi được thể hiện rõ qua việc bán những sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

kháng sinh (nếu tôm nuôi có kết quả kiểm kháng sinh đạt tiêu chuẩn các thị trường Mỹ 

hoặc thị trường Nhật thì lợi nhuận gộp khoảng 32%, cao hơn tôm không đạt kết quả 

kiểm kháng sinh khoảng 23%), vì khi doanh nghiệp chế biến những sản phẩm GTGT 

thì nhất thiết sẽ sử dụng nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn kháng sinh cho phép. Hơn 

thế nữa, giải pháp này giúp cho SFCs đa dạng hóa được sản phẩm xuất khẩu, do vậy 

tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng được thị trường xuất khẩu là góp phần nâng 

cao được kim ngạch xuất khẩu cho ngành. 

 5.2.2 Sự vận hành của thị trường 

 5.2.2.1 Ổn định giá tôm nguyên liệu 

 Nếu như trong lĩnh vực nông nghiệp khác, khi giá có tăng hay giảm thì ngành 

chức năng thường thông báo rộng rãi để các đơn vị có liên quan và cả người tiêu dùng 

được biết, qua đó nhằm hạn chế thiệt hại có thể xảy ra. Còn trong ngành tôm, trong 

thời gian qua việc quản lý giá tôm nguyên liệu được quyết định bởi SFCs. Từ đó dẫn 

đến giá tôm tại các đại lý thu mua hoặc trên địa bàn tỉnh cũng chênh lệch khác nhau và 

người nuôi tôm thường bị động về gía mua bán. Để ổn định thị trường tôm nguyên 

liệu, giúp người nuôi tôm cũng như ngành tôm phát triển ổn định, phát huy hết giá trị 

kinh tế mà nó mang lại thì rất cần có giải pháp bình ổn giá tôm như nhiều mặt hàng 

nông sản khác. 

 5.2.2.2 Tăng cường mối liên kết giữa các tác nhân trong ngành hàng. 

 - Liên doanh, liên kết, một trong những xu hướng quan trọng trong quản trị 

doanh nghiệp ngày nay. Để hạn chế sự cạnh tranh về giá tôm nguyên liệu trong nước, 

sự cạnh tranh với các nước xuất khẩu tôm lớn khác trên thế giới, SFCs cần hợp tác lại 

với nhau nhằm trao đổi thông tin thị trường, nguồn cung và giá mua bán tôm nguyên 

liệu nhằm minh bạch thị trường, hướng tới một thị trường cạnh tranh hoàn hảo. 
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 - Bên cạnh đó, để phát triển ổn định vùng tôm nguyên liệu, đảm bảo chất lượng 

tôm, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và đáp ứng nhu cầu tôm nguyên liệu cho SFCs, tạo 

điều kiện nông dân bán tôm nguyên liệu trực tiếp cho nhà máy chế biến nhằm tăng 

thêm thu nhập cho hộ nuôi tôm. Trong bối cảnh ảnh hưởng của Covid-19, việc các tác 

nhân tham gia trong chuỗi liên kết để vượt qua khó khăn là vấn đề rất cần thiết. Dựa 

trên mô hình mối liên kết giữa các tác nhân trong nghiên cứu. Mô hình liên kết giữa 

doanh nghiệp chế biến và hộ nuôi được đề xuất như Hình 5.1. 

 

Hình 5.1. Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp chế biến và hộ nuôi 

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ doanh nghiệp DCU và đề xuất, 2020) 

Theo hình thức này, các hộ nuôi tôm ký hợp đồng liên kết với SFC, trong đó quy 

định rõ hộ nuôi tôm sẽ đồng ý mua các nguyên liệu đầu vào trực tiếp từ SFC hoặc 

DCU hoặc từ các đại lý do DCU chỉ định để phục vụ nuôi tôm, hộ nuôi đảm bảo sử 

dụng nguyên liệu đúng mục đích tại các ao đã đăng ký (mỗi ao có mã nhận diện ao 

riêng), SFC hoặc DCU sẽ hướng dẫn các tiêu chuẩn chất lượng cho hộ nuôi, giám sát 

quá trình nuôi. Tôm thu hoạch sẽ được lấy mẫu tại ao đã đăng ký trước ngày thu hoạch 

hoặc vào ngày thu hoạch trước thời điểm nhận bàn giao tôm để kiểm tra chất lượng 

tôm tại phòng thí nghiệm phù hợp để kiểm tra dư lượng kháng sinh và các tiêu chí 

khác, tôm thu hoạch sẽ bán lại cho SFC hoặc DCU hoặc cho các đại lý do DCU chỉ 

định và dưới sự giám sát của SFC. 
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Điểm quan trọng nhất trong mô hình liên kết này chính là hợp đồng liên kết trực 

tiếp giữa hộ nuôi tôm và SFC, theo xu hướng hiện nay việc truy xuất nguồn gốc ngày 

càng được thị trường quan tâm nên hợp đồng liên kết giữa doanh nghiệp và người nuôi 

tôm là tất yếu. Trong trường hợp khả năng tổ chức của SFC bị hạn chế, doanh nghiệp 

có thể thông qua DCU, DCU là trung gian liên kết giữa người nuôi tôm và SFC, DCU 

đồng thời đóng vai trò liên kết, tổ chức các trung gian/ đại lý trong việc cung cấp đầu 

vào cho hộ nuôi tôm và thu mua tôm nguyên liệu, hạn chế sự độc quyền, ép giá của 

các trung gian. Tuy nhiên, nếu thông qua DCU thì sẽ phát sinh thêm một đơn vị trung 

gian và do đó cũng làm tăng chi phí trung gian. 

 Ưu điểm của hình thức liên kết này 

 - Lợi nhuận của người nuôi được tốt hơn do giá bán được tốt hơn vì người nuôi 

được bán tôm thu hoạch trực tiếp (hoặc theo hình thức giám sát thu hoạch) cho doanh 

nghiệp chế biến hoặc hệ thống DCU . 

 - Người nuôi tôm có cơ hội được hưởng đầy đủ các chính sách khuyến mãi cho 

các nguyên liệu đầu vào (nếu có). Hoặc giá cung cấp nguyên liệu đầu vào có thể thấp 

hơn hoặc theo giá thị trường do doanh nghiệp cung cấp hoặc chỉ định đại lý cung cấp. 

 - Người nuôi tôm có quyền bán tôm thu hoạch cho doanh nghiệp khác trong 

trường hợp giá mua của doanh nghiệp hoặc chuỗi cung ứng thấp hơn của các doanh 

nghiệp khác trên thị trường. 

 - Doanh nghiệp chủ động được nguồn tôm nguyên liệu; giám sát được chất 

lượng tôm nuôi; truy xuất nguồn gốc được minh bạch. 

 Hạn chế của hình thức liên kết này 

 - Hạn chế trước tiên của hình thức liên kết này là đòi hỏi nguồn lực của doanh 

nghiệp phải đủ lớn, khi triển khai liên kết trực tiếp với hộ nuôi mới có kết quả cao, nếu 

khả năng của doanh nghiệp bị hạn chế thì khó phát triển được hình thức liên kết này. 

 - Đối với doanh nghiệp chế biến: hộ nuôi cung cấp thiếu hoặc không ổn định về 

cả số lượng lẫn chất lượng tôm nuôi; hộ nuôi không theo đúng quy trình kỹ thuật của 

doanh nghiệp; hộ nuôi bán tôm thu hoạch cho đơn vị khác (nếu giá cao hơn). 

 - Đối với hộ nuôi: doanh nghiệp chế biến có thể vận dụng các điều khoản trong 

hợp đồng sao cho có lợi cho mình hơn; giá cung cấp nguyên liệu đầu vào có thể cao 

hơn giá thị trường do doanh nghiệp cung cấp hoặc chỉ định đại lý cung cấp; con giống, 

thức ăn và công nghệ của doanh nghiệp chế biến chuyển giao có thể không phù hợp. 
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 5.2.2.3 Xây dựng hệ thống thông tin thị trường 

 Vấn đề này được đề xuất để nhằm hạn chế những tồn tại trong việc thông tin thị 

trường cần phải được thông suốt nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho các tác 

nhân tham gia trong ngành hàng; từ việc các nước nhập khẩu đưa ra các rào cản thuế 

quan, các tiêu chuẩn chất lượng, các tiêu chuẩn kháng sinh cho phép. Đồng thời, hệ 

thống thông tin này được đề xuất cũng nhằm để cung cấp các thông tin cần thiết về  

con giống, chất lượng con giống, chất lượng của sản phẩm đầu vào; kỹ thuật nuôi; giá 

thành sản xuất trong nước so với đối thủ cạnh tranh xuất khẩu. Do vậy, nếu giải pháp 

này được thực thi sẽ giúp cho các tác nhân ngành hàng cập nhật được thông tin thị 

trường để đưa ra quyết định sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, vấn 

đề này cần có sự hỗ trợ của các Bộ, Sở ngành có liên quan trong việc xây dựng hệ 

thống dữ liệu lớn cho ngành thủy sản đầy đủ, kịp thời và chính xác. Bên cạnh đó, các 

địa phương cũng cần đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ lớn và đủ kiến thức để 

thực hiện các hoạt động thu thập, xử lý, dự báo và chuyển tải thông tin cho các tác 

nhân tham gia ngành hàng. 

 5.2.3 Kết quả thị trường 

 Lợi nhuận trung bình các tác nhân tham gia là tương đối tốt; tuy nhiên, thông 

qua phân tích tổng hợp kinh tế các tác nhân cho thấy sự phân phối GTGT và thu nhập 

giữa các tác nhân trong nghiên cứu là chưa đồng đều. Vì vậy, đây là vấn đề cần quan 

tâm, cần phải có những hàm ý chính sách để giảm bớt sự phân phối chưa đồng đều này 

và cũng nhằm hoàn thiện cấu trúc thị trường tôm hiện nay. 

 - Các doanh nghiệp chế biến cần tổ chức thực hiện việc liên kết, mua bán trực 

tiếp với hộ nuôi nhiều hơn, hạn chế mua bán qua nhiều khâu trung gian, vì có như thế 

giá bán của người nuôi được tốt hơn, giảm được lợi nhuận ở khâu trung gian. Từ đó, 

nâng cao lợi nhuận của các tác nhân và hướng đến sự phân phối GTGT và thu nhập 

giữa các tác nhân trong nghiên cứu là đồng đều hơn. 

 - Các doanh nghiệp chế biến cần tổ chức thực hiện tốt công tác thu mua tôm 

nhanh chóng và vận chuyển tôm nhanh chóng để giá mua bán tôm được tốt hơn, giảm 

tổn thất sau thu hoạch, nâng cao lợi nhuận của hộ nuôi tôm. 

 - Cần có những hàm ý chính sách tài chính để kiểm soát tốt chi phí trong từng 

tác nhân trong ngành hàng, các tác nhân trong liên kết sản xuất tôm cần minh bạch 

thông tin và chia sẻ lợi ích để phát triển bền vững và tăng cường hiệu quả của liên kết 
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dọc, liên kết ngang nhằm tạo sự gắn kết giữa các tác nhân tham gia chuỗi, nhất là liên 

kết giữa người nuôi tôm và doanh nghiệp chế biến, những người nuôi tôm với nhau 

nhằm cung cấp, chia sẻ thông tin thị trường và giá cả đầu vào, đầu ra giữa các tác nhân 

tham gia chuỗi để giảm chi phí, tạo thuận lợi hơn cho truy xuất nguồn gốc và đảm bảo 

chất lượng sản phẩm, từ đó giúp nâng cao thương hiệu cho sản phẩm tôm Việt Nam 

trên thị trường quốc tế. 

5.3 ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

5.3.1 Ý nghĩa của luận án 

Luận án Ứng dụng mô hình SCP trong nghiên cứu cấu trúc thị trường tôm nuôi 

vùng ĐBSCL có ý nghĩa khoa học cả về mặt lý thuyết và thực tế. 

Về mặt lý thuyết, việc phân tích cấu trúc thị trường sản phẩm tôm là cần thiết do 

kết quả của nghiên cứu sẽ giải quyết được các khoảng trống còn tồn tại, sẽ chỉ ra 

những yếu tố nào trong cấu trúc thị trường cần được quan tâm như: hướng đến thị 

trường cạnh tranh, định hướng cho người nuôi và doanh nghiệp tăng cường sản xuất ra 

các sản phẩm khác biệt để cải thiện hiệu quả kinh tế ngành hàng nói chung hay của các 

tác nhân tham gia nói riêng. Thêm vào đó, mô hình liên kết giữa các tác nhân tham gia 

trong ngành hàng được đề xuất cũng kỳ vọng chỉ ra được phương thức giúp SFCs ổn 

định vùng tôm nguyên liệu, đảm bảo CLSP và truy xuất nguồn gốc, tạo điều kiện cho 

nông dân bán tôm nguyên liệu trực tiếp cho SFC nhằm tăng thêm lợi nhuận cho hộ 

nuôi tôm (do giảm khâu trung gian). Trong bối cảnh ảnh hưởng của Covid-19, việc các 

tác nhân tham gia trong chuỗi liên kết để vượt qua khó khăn là vấn đề rất cần thiết 

(Bui Van Trinh and Le Bao Toan, 2021). Bên cạnh đó, luận án có ý nghĩa thiết thực có 

thể ứng dụng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học hoặc giúp các nhà quản lý tham 

khảo có những chính sách thích hợp cho các hoạt động của thị trường tôm tại ĐBSCL. 

Về phương diện thực tiễn, nghiên cứu này đã chỉ ra người nuôi nên sản xuất tôm 

theo những khác biệt nào để có được giá bán tốt nhất, đối với SFCs, để có được lợi 

nhuận cao SFCs cần tăng cường chế biến sản phẩm GTGT. Bên cạnh đó, việc sản xuất 

ra sản phẩm GTGT là cần thiết vì mang lại GTGT nhiều hơn cho ngành hàng. Đây là 

một công trình nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực, vì tại địa bàn khảo sát là những Tỉnh 

có diện tích và sản lượng nuôi tôm lớn ở ĐBSCL, trong nhiều năm xuất khẩu tôm đã 

mang về nguồn ngoại tệ đáng kể cho ngành hàng nông nghiệp của Việt Nam nói chung 

và của ngành thủy sản nói riêng. 
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 5.3.2 Những điểm mới của luận án 

 Mặc dù mô hình SCP đã được nhiều nhà nghiên cứu ở nước ngoài, cũng như 

trong nước ứng dụng cho việc phân tích thị trường sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, 

chưa phát hiện nghiên cứu có liên quan áp dụng mô hình SCP trong nghiên cứu thị 

trường tôm nuôi ở Việt Nam nói chung và ở vùng ĐBSCL nói riêng. Vì vậy, việc Ứng 

dụng mô hình SCP trong nghiên cứu thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL có những điểm 

mới chính về phương diện lý thuyết và phương diện thực tiễn như sau: 

- Về phương diện lý thuyết: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về cấu trúc thị trường 

tôm.  Thông qua lược khảo và đánh giá tổng quan tài liệu nghiên cứu có liên quan đến 

việc áp dụng mô hình SCP trong nghiên cứu thị trường sản phẩm và ngành hàng trong 

và ngoài nước, những mô hình nghiên cứu, những phương pháp phân tích đã được sử 

dụng. Từ đó, làm cơ sở vững chắc cho việc kế thừa và ứng dụng mô hình nghiên cứu 

và phương pháp phân tích của luận án. 

 - Về phương diện thực tiễn: 

 + Thứ nhất, kết quả nghiên cứu cho thấy đặc điểm thị trường của các tác nhân 

trung gian và SFCs có xu hướng của sự cạnh tranh độc quyền. Đặc điểm này đã tác 

động tới xu hướng đàm phán giá cả trong mua bán. Hầu hết SFCs đều là người quyết 

định giá thu mua tôm nguyên liệu, ngoài bảng giá ban hành chung, thông thường còn 

có thêm mức “trợ giá”. Đối với các trung gian, hoạt động của họ ở chừng mực nào đó 

có thể làm người dẫn dắt về giá trong đàm phán để các trung gian hoạt động quy mô 

nhỏ hơn đi theo. 

 + Thứ hai, về khác biệt sản phẩm tôm thì việc hộ nuôi sản xuất ra tôm sạch đạt 

tiêu chuẩn kháng sinh cho phép là một sự khác biệt so với sản phẩm tôm nuôi thông 

thường. Điểm mới của nghiên cứu này đã cho thấy tôm đạt tiêu chuẩn kháng sinh cũng 

có rất nhiều loại như: tôm đạt kháng sinh thị trường Mỹ, tôm đạt kháng sinh đạt thị 

trường Nhật và nhiều loại khác. Tương tự, đối với SFCs, việc sản xuất ra sản phẩm 

GTGT là một sự khác biệt so với sản phẩm truyền thống. Lợi nhuận của những sản 

phẩm khác biệt này cao hơn so với sản phẩm thông thường, đây cũng là yếu tố quan 

trọng ảnh hưởng đến kết quả thị trường vì nó làm thay đổi lợi nhuận của thị trường. 

+ Thứ ba, theo mô hình liên kết giữa các tác nhân tham gia trong ngành hàng 

trong thời gian qua đã có nhiều ưu điểm và kỳ vọng được hoàn thiện thêm nhằm giúp 

SFCs đảm bảo CLSP tôm, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, ổn định và đáp ứng nhu cầu 
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tôm nguyên liệu cho chế biến và tạo điều kiện cho nông dân bán tôm nguyên liệu trực 

tiếp cho SFC nhằm tăng thêm lợi nhuận cho hộ nuôi tôm vì giảm khâu trung gian và 

quan trọng là ổn định giá tôm nguyên liệu để người nuôi yên tâm sản xuất. 

+ Thứ tư, thông qua phân tích tổng hợp hiệu quả tài chính một số mặt hàng nhóm 

sản phẩm GTGT của các tác nhân trong tham gia đã cho thấy việc sản xuất ra sản 

phẩm GTGT là cần thiết mang lại GTGT cao cho ngành hàng. Theo tác giả, kết quả 

này là điểm mới của luận án này vì tới thời điểm hiện tại chưa phát hiện có nghiên cứu 

nào nghiên cứu phân tích tổng hợp kinh tế các tác nhân, đối với các sản phẩm GTGT. 

Một điểm mới khác của nghiên cứu này đã so sánh được kết quả phân tích GTGT 

thuần giữa 2 nhóm sản phẩm TT và GTGT mà các nghiên cứu trước đây chưa đề cập 

đến. Khi doanh nghiệp tiến hành sản xuất sản phẩm GTGT sẽ tạo ra GTGT cho ngành 

hàng là 88,460 triệu đồng, nhiều hơn 36,650 triệu đồng so với nhóm sản phẩm TT. 

Cho nên việc sản xuất ra sản phẩm GTGT là cần thiết vì mang lại GTGT nhiều hơn 

cho ngành hàng. 

 5.4 KHUYẾN NGHỊ 

 Trên cơ sở thực trạng và những vấn đề cần hoàn thiện của cấu trúc thị trường, 

tác giả đề xuất các khuyến nghị cho các tác nhân và ngành thuỷ sản nhằm hoàn thiện 

cấu trúc thị trường tôm tại ĐBSCL. 

 5.4.1 Đối với tác nhân hộ nuôi tôm 

 - Các hộ nuôi cần thành lập các câu lạc bộ, các hợp tác xã sản xuất để liên kết 

các hộ nuôi tôm lại theo từng vùng để sản xuất tôm nguyên liệu tập trung với quy mô 

lớn. Điều này sẽ tập trung được diện tích đất nuôi tôm nguyên liệu, xây dựng mô hình 

liên kết sản xuất, giúp nông hộ tăng cường trao đổi thông tin, nguồn lực, tập trung 

được lao động, tăng cơ hội hợp tác với SFCs và hạn chế rủi ro khi mua các yếu tố đầu 

vào, cũng như bán sản phẩm đầu ra, tranh thủ được chính sách ưu đãi để giảm tối đa 

chi phí đầu vào, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường, giảm giá 

thành nuôi tôm, góp phần gia tăng thu nhập cho hộ nuôi tôm. 

 - Người nuôi cần tuân thủ quy trình nuôi tôm theo hướng sản xuất tôm đạt các 

tiêu chuẩn kháng sinh cho phép, tôm trong quá trình nuôi, thu hoạch và bảo quản 

không được dùng thức ăn nuôi tôm và thuốc có thành phần những chất kháng sinh cấm 

sử dụng theo quy định của Bộ NN&PTNT. 
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 - Người nuôi cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện liên kết theo chuỗi với các doanh 

nghiệp cung ứng để có cơ hội được hưởng đầy đủ các chính sách khuyến mãi cho các 

nguyên liệu đầu vào (nếu có) mà doanh nghiệp hoặc chuỗi cung ứng đưa ra dành riêng 

cho các thành viên có tham gia liên kết và lợi nhuận của người nuôi được tốt hơn do 

giá bán được tốt hơn vì người nuôi được bán trực tiếp cho doanh nghiệp. 

 5.4.2 Đối với tác nhân trung gian 

 Các trung gian cần phải truyền tải thông tin một cách nhanh chóng và chính xác 

đến người nuôi vì hiện nay đây được xem là kênh thông tin có ý nghĩa của phần lớn hộ 

nuôi tôm, bên cạnh đó cần thực hiện mua bán tôm một cách lành mạnh như không ép 

giá, không thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín thị trường nuôi tôm; và 

quan trọng là cần giảm bớt khâu trung gian để giảm chi phí trung gian, nhằm và tăng 

lợi nhuận cho người nuôi. 

 5.4.3 Đối với tác nhân doanh nghiệp chế biến thủy sản 

 - Các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản cần có chiến lược phát triển vùng tôm 

nguyên liệu riêng theo hướng tập trung lớn, để thuận lợi cho việc ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm và phòng ngừa dịch bệnh nhằm đạt năng suất cao, 

chất lượng cao; đáp ứng nguồn tôm nguyên liệu, giảm giá thành, tăng lợi nhuận và 

nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm cũng như của doanh nghiệp. 

 - Các doanh nghiệp cần có sự nghiên cứu, xác định cho được từng phân khúc thị 

trường và có chiến lược cụ thể cho từng thị trường, ưu tiên phát triển sản phẩm GTGT 

nhiều hơn trong cơ cấu sản phẩm của mình vì đây là điều cần thiết mang lại GTGT cao 

cho SFC và cho ngành hàng. 

 - Các doanh nghiệp chế biến cần tổ chức tốt thực hiện việc liên kết, mua bán 

trực tiếp với hộ nuôi nhiều hơn, hạn chế mua bán qua nhiều khâu trung gian, vì có như 

thế giá bán của người nuôi được tốt hơn, giảm được lợi nhuận ở khâu trung gian, từ đó 

nâng cao lợi nhuận của hộ nuôi tôm. 

 5.4.4 Đối với chính sách chung của ngành thủy sản 

 - Tiến hành khảo sát thực trạng và quy hoạch lại một số vùng nuôi trọng điểm, 

không để tình trạng tự phát nuôi tôm, nuôi manh mún nhỏ lẻ, từng bước phát triển nuôi 

tôm theo hướng vùng nguyên liệu rộng lớn và cần có những giải pháp tiến tới ứng 

dụng rộng rãi công nghệ tiên tiến cho việc nuôi tôm và việc truy xuất nguồn gốc nuôi 

tại các vùng nuôi tôm trọng điểm để nâng cao năng suất. 



143 

 

 

 - Đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, nhằm thuận tiện cho việc 

vận chuyển con giống, thức ăn, các nguyên liệu đầu vào, cũng như tôm thu hoạch được 

vận chuyển thuận tiện và nhanh chóng, nhằm giảm chi phí lưu thông. 

 - Cần có những chính sách tín dụng khuyến khích đầu tư và các cơ chế đặc thù 

trong việc vay vốn ưu đãi, để người nuôi tại những vùng nguyên liệu tập trung, các hộ 

nuôi có tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi nhất là nuôi tôm công nghệ cao có điều 

kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi với lãi suất phù hợp để có 

đủ vốn đầu tư các công nghệ mới, nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng tôm nuôi. 

 - Cần phải có những giải pháp để kiểm soát tốt thị trường nguyên liệu đầu vào, 

hướng tới một thị trường cạnh tranh hoàn hảo trong việc cung cấp thức ăn và con 

giống cho ngành tôm, hạn chế tình trạng độc quyền nhóm, khuyến khích mạnh mẽ và 

tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước tham gia nhiều hơn nữa vào 

thị trường này. 

 - Cần phải có những giải pháp tăng cường liên kết chuỗi, tăng cường liên kết 

giữa người nuôi và doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo, dẫn dắt 

và là động lực của toàn chuỗi; đồng thời cần thiết phải giảm khâu trung gian để giảm 

chi phí trung gian, nhằm giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho sản phẩm tôm nuôi. 

 5.5. HẠN CHẾ CỦA LUẬN ÁN 

 Mặc dù nghiên cứu đã đạt được mục tiêu đề ra, tuy nhiên luận án không tránh 

khỏi những hạn chế nhất định. Thứ nhất, nghiên cứu chỉ tập trung vào thị trường tiêu 

thụ tôm là thị trường xuất khẩu, chưa nghiên cứu thị trường tiêu thụ nội địa. Thứ hai, 

nghiên cứu chỉ tập trung vào ba nhóm tác nhân chính tham gia trong thị trường tôm đó 

là: hộ nuôi tôm, trung gian và SFCs; SFCs trong nghiên cứu chỉ dừng lại ở bốn doanh 

nghiệp có giá trị xuất khẩu hàng đầu trong những năm qua. Thứ ba, nghiên cứu chỉ vận 

dụng một số yếu tố trong các thành phần chủ yếu của mô hình SCP mà chưa sử dụng 

đầy đủ các thành phần, các yếu tố của mô hình SCP ban đầu để nghiên cứu, và chưa 

phân tích 02 nhóm yếu tố “điều kiện cung”, “điều kiện cầu”, cũng như việc chưa xem 

xét đầy đủ 09 nhóm chính sách như mô hình gốc. Thứ tư, các bảng phân tích kết quả 

thị trường mới chỉ dừng lại trên mẫu khảo sát mà chưa có kiểm định (Test) để suy rộng 

ra toàn vùng ĐBSCL. Thứ năm, trong nội dung tổng quan thị trường, tác giả chưa có 

được một khung nghiên cứu cụ thể của tổng quan thị trường dựa vào mô hình nghiên 

cứu đề xuất. 
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5.6 ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

 Để tiếp tục hoàn thiện những vấn đề nghiên cứu này chưa làm được, một số 

hướng nghiên cứu tiếp theo được gợi mở như sau: 

 - Nghiên cứu cấu trúc thị trường, sự vận hành của thị trường và kết quả thị 

trường tôm vùng ĐBSCL mở rộng cho tất cả các nhóm tác nhân khác tham gia trong 

chuỗi ngành hàng. 

 - Nghiên cứu cấu trúc thị trường, sự vận hành của thị trường và kết quả thị 

trường tôm vùng ĐBSCL, mở rộng thêm các yếu tố khác của cấu trúc thị trường (như 

cạnh tranh quốc tế/ lợi thế cạnh tranh; chính sách ngành), sự vận hành của thị trường 

(như nghiên cứu phát triển; liên kết hay sáp nhập; chính sách ngành) và kết quả thị 

trường (như khả năng sinh lời; chất lượng sản phẩm và dịch vụ, hiệu quả sản xuất và 

hiệu quả phân bổ, chi phí). 

 - Nghiên cứu phân tích các nội dung liên quan đến hiệu quả từ phụ phẩm (đầu 

vỏ tôm) để giảm giá thành sản xuất, mở rộng chuỗi giá trị các sản phẩm tôm. 

 Tóm lại, Chương cuối cùng của luận án đã trình bày kết luận chung, hàm ý 

chính sách, những đóng góp của đề tài, những khuyến nghị, đồng thời nêu lên những 

hạn chế của đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo. 
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1 PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải Trường ĐH Cần Thơ Thảo luận, và phỏng vấn chuyên sâu 

2 PGS.TS Nguyễn Phú Son Trường ĐH Cần Thơ Thảo luận, và phỏng vấn chuyên sâu 

3 PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Khôi Trường ĐH Cần Thơ Thảo luận, và phỏng vấn chuyên sâu 

4 TS. Lưu Tiến Thuận Trường ĐH Cần Thơ Thảo luận, và phỏng vấn chuyên sâu 

5 TS. Huỳnh Trường Huy Trường ĐH Cần Thơ Thảo luận 

6 TS. Trần Ngọc Tùng Sở NN& PTNT Sóc Trăng Thảo luận 

7 TS. Mai Thi Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Chế phẩm Sinh học MP Thảo luận, và phỏng vấn chuyên sâu 

8 Lê Ngọc Anh Tổng Giám đốc Công ty Chuỗi Cung Ứng Minh Phú Thảo luận, và phỏng vấn chuyên sâu 

9 Hà Phú Lợi Giám đốc Công ty Nuôi trồng Thủy sản MP Kiên Giang Thảo luận, và phỏng vấn chuyên sâu 

10 Tạ Văn Vững Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng Thảo luận, và phỏng vấn chuyên sâu 

11 Chu Văn An Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú Thảo luận 
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PHỤ LỤC 2. TÓM LƯỢC TỔNG QUAN TÀI LIỆU CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SCP  

 

 Tác giả (năm) Mục tiêu nghiên cứu Lĩnh vực Phương pháp phân tích 

1.  Ahmed và ctv (2017) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường (SCP) chăn nuôi ở Sudan Chăn nuôi Thống kê mô tả 

2.  Akinyemi và ctv (2017) Phân tích cấu trúc và hiệu suất thị trường chuối, Nigeria Trồng trọt Thống kê mô tả, Gini 

3.  Apituley và ctv (2018) Phân tích thị trường SCAD bằng phương pháp SCP Thủy sản Thống kê mô tả 

4.  Bassey và ctv (2015) Nghiên cứu SCP trong lĩnh vực nông nghiệp ở Nigeria Nông nghiệp Hồi quy 

5.  Bime và ctv (2016) Phân tích SCP thị trường gạo vùng Tây Bắc Cameroon Nông nghiệp Thống kê mô tả 

6.  Bosena và ctv (2011) Phân tích SCP và đánh giá hiệu quả của chuỗi thị trường bông, Ethiopia Nông nghiệp Thống kê mô tả, CR4 

7.  Bukar và ctv (2015) Phân tích SCP của người khai thác hạt tiêu ở Borno, Nigeria Nông nghiệp Thống kê mô tả, Gini 

8.  Demissie và ctv (2015) Phân tích SCP thị trường sữa ở Đông Ethiopia Nông nghiệp Thống kê mô tả 

9.  Dodo và Umar (2015) Phân tích SCP thị trường thịt bò vùng Katsina, Nigeria Nông nghiệp Thống kê mô tả, Gini 

10.  Eizenberg và Shilian 

(2019) 

Nghiên cứu thực nghiệm về thực hiện cạnh tranh trong ngành thực phẩm 

Israel thông qua mô hình SCP 

Thực phẩm Thống kê mô tả, CR, HHi 

11.  Ekine và ctv (2018) Phân tích thực hiện và hiệu quả của thị trường cá tươi ở Yenagoa, Bayelsa, 

Nigeria thông qua mô hinh SCP 

Thủy sản Thống kê tả, Gini, hồi 

quy 

12.  Eronmwon và ctv (2014) Phân tích SCP thị trường chuối ở bang Edo, Nigeria Trồng trọt Thống kê mô tả, Gini 

13.  Fadipe và ctv (2015) Phân tích thị trường Cocoyam tại khu vực Sagamu, Nigeria Trồng trọt Thống kê mô tả, Gini 

14.  Giroh và ctv (2010) Phân tích SCP thị trường cao su tự nhiên, Nigeria Trồng trọt Thống kê mô tả, Gini 

15.  Habib (2017) Phân tích cấu trúc thị trường gạo ở Nigeria Nông nghiệp Thống kê mô tả, Gini 

16.  Hai (2003) Phân tích và đánh giá hiệu quả các  kênh phân phối gạo, Việt Nam Nông nghiệp Thống kê mô tả, chi phí 

17.  Hanekom và ctv (2010) Điều tra thị trường ngành chế biến khoai tây, dựa trên cấu trúc SCP, Nam Phi Chế biến HHi, tình huống 

18.  Haruna và ctv (2012) Phân tích SCP thị trường cà chua ở Ghana Trồng trọt Thống kê mô tả, Gini 

19.  Huỳnh Văn Tùng (2017) Phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường mía đường 

ĐBSCL, Việt Nam 

Nông nghiệp Thống kê mô tả, CR4, 

Gini, Hồi qui 

20.  Huỳnh Văn Tùng và Lưu 

Thanh Đức Hải (2016) 

Nghiên cứu cấu trúc thị trường và phân tích các quá trình cạnh tranh trên thị 

trường mía đường ĐBSCL, Việt Nam 

Nông nghiệp Thống kê mô tả, CR4, 

Gini 

21.  Idris và ctv (2018) Phân tích cấu trúc thị trường hành tây ở Adamawa, Nigeria Nông nghiệp Thống kê, HHi, Lorenz 
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 Tác giả (năm) Mục tiêu nghiên cứu Lĩnh vực Phương pháp phân tích 

22.  Junior (2015) Đánh giá các chiến lược cho chuỗi giá trị mật ong ở Brazil trên khung SCP Nông nghiệp Thống kê mô tả 

23.  Jusuf và ctv (2015) Kiểm tra ảnh hưởng của nguồn lực doanh nghiệp, cấu trúc thị trường và thể 

chế đối với hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường cá ngừ ở Indonesia 

Thủy sản Cấu trúc tuyến tinh SEM-

PLS 

24.  Kaimakoudi và ctv 

(2009) 

Điều tra thực nghiệm về chuỗi cung ứng các sản phẩm thủy sản ở Hy Lạp, 

thông qua việc thực hiện phương pháp SCP 

Thủy sản Hồi quy 

25.  Kosgei (2018) Xác định thực hiện và hiệu quả thị trường mật ong, Kenya Nông nghiệp Thống kê mô tả 

26.  Krivka (2016) Phân tích hiện tượng tập trung thị trường, phương pháp thực hiện cấu trúc 

SCP, ứng dụng thực tế của chỉ số HHI 

Tổng quan HHi, CR4 

27.  Laibuni và Omiti (2014) Điều tra mối quan hệ giữa cấu trúc thị trường và giá khoai tây, Ailen Thực phẩm Thống kê mô tả 

28.  Lelissa T.B. (2018) Tổng quan về mô hình SCP và giả thuyết cạnh tranh Tổng quan Tổng quan tài liệu 

29.  Luu Tien Thuan, Luu 

Thanh Duc Hai (2008) 

Nghiên cứu “Cấu trúc thị trường và kênh phân phối marketing: sản phẩm heo 

ở ĐBSCL” qua việc tiếp cận mô hình SCP 

Chăn nuôi Thống kê mô tả, phân 

tích chi phí 

30.  Matyjas (2014) Giới thiệu các giả định cơ bản của mô hình SCP Tổng quan Tổng quan tài liệu 

31.  Mohamed và ctv (2015) Kiểm tra mối quan hệ SCP của ngành thịt, Malaysia Chế biến CR4, HHi, hồi quy 

32.  Mohamed và ctv (2013) Đo lường cạnh tranh dọc theo chuỗi cung ứng của ngành chăn nuôi gia cầm 

Malaysia thông qua cấu trúc thị trường 

Chuỗi chăn 

nuôi 

CR4, HHi 

33.  Napasintuwong O, 

(2020) 

Thailand’s maize seed market structure, conduct, performance Orachos Nông nghiệp Thống kê, CR4, CR8, 

HHi 

34.  Ngare (2014) Phân tích kết quả thị trường ngô và đậu ở Kenya bằng cách kiểm tra quan hệ 

nhân quả cấu trúc và kết quả thị trường 

Nông nghiệp Hồi quy 

35.  Nguyễn Văn Thuận (2015) Phân tích hoạt động của thị trường cá tra ở ĐBSCL Nông nghiệp Thống kê mô tả, hồi quy 

36.  Nguyễn Văn Thuận và 

Võ Thành Danh (2016) 

Phân tích hoạt động của thị trường cá tra ở ĐBSCL, Việt Nam Nông nghiệp Thống kê mô tả, hồi quy 

37.  Nzima và ctv (2014) Nghiên cứu SCP của thị trường lạc ở miền Bắc và Trung Malawi Nông nghiệp Thống kê mô tả, HHi 

38.  Odufa và ctv (2017) Phân tích SCP của các nhà bán lẻ cà chua ở Ogun, Nigeria Trồng trọt Thống kê, Gini, Lorenz 

39.  Ojo và ctv (2014) Phân tích cấu trúc và hiệu quả của thị trường dầu cọ ở Kogi, Nigeria Trồng trọt Thống kê mô tả, Gini 

40.  Oparinde và Ojo (2014) Kiểm tra hiệu suất cấu trúc của thị trường cá ở Ondo, Nigeria Thủy sản Thống kê mô tả, Gini 
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 Tác giả (năm) Mục tiêu nghiên cứu Lĩnh vực Phương pháp phân tích 

41.  Patrick và ctv (2016) Phân tích SCP thị trường trồng mè ở Benue, Nigeria Trồng trọt Thống kê mô tả, Gini 

42.  Phan Phùng Phú (2021) Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thị trường Cá Tra Tỉnh Tiền Giang Thủy sản PLS-SEM 

43.  Pisanie (2013) Các biện pháp đo lường mô hình SCP Tổng quan Tổng quan tài liệu 

44.  Polymeros và ctv (2010) Điều tra các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả thị trường trong ngành 

thủy sản Hy Lạp thông qua khung SCP 

Thủy sản Hồi quy 

45.  Relawati và ctv (2018) Tìm hiểu SCP của thị trường táo ở Indonesia Trồng trọt Thống kê, CR4, Hhi 

46.  Reuben và Mshelia 

(2011) 

Phân tích cấu trúc của thị trường khoai ở Taraba, Nigeria Nông nghiệp Thống kê mô tả, Gini 

47.  Ruttoh và ctv (2018) Đánh giá hiệu quả của thị trường cà chua ở Loitoktok, Kenya Trồng trọt Thống kê mô tả, HHi, 

Gini 

48.  Setiawan và ctv (2013) Sử dụng mô hình SCP để điều tra mối quan hệ giữa mức độ tập trung, độ 

cứng của giá trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống của Indonesia 

Thực phẩm Thống kê mô tả, CR4, 

HHi 

49.  Tiku và ctv (2012) Phân tích SCP thị trường dầu cọ ở bang Cross River, Nigeria Nông nghiệp Thống kê mô tả, Gini 

50.  Toma và ctv (2017) Phân tích SCP thị trường mật ong ở Shebedino, Ethiopia Nông nghiệp Thống kê mô tả, Gini 

51.  Tu Thuy Anh, Dinh Thi 

Thanh Binh, Nguyen 

Binh Duong and Nguyen 

Viet Duong (2014) 

Phân tích thực nghiệm cho các công ty Việt Nam qua mô hình SCP Tổng quan Thống kê mô tả, CR4, 

HHi, Lerner 

52.  Tung và ctv (2010) Trình bày SCP ngành công nghiệp khách sạn du lịch ở Đài Loan Du lịch Thống kê mô tả 

53.  Wijesinghe và 

Weerahewa (2017) 

Phân tích SCP ngành công nghiệp xay xát lúa gạo của Sri Lanka Nông nghiệp Thống kê mô tả, CR4, 

HHi, Gini 

54.  Yuzaria và Rias (2017) Phân tích cấu trúc thị trường và các rào cản gia nhập và thoát khỏi thị trường 

bò thịt ở Payakumbuh, Indonesia 

Chế biến Thống kê mô tả, CR4 

 
Theo Creswell, 2003; tr. 29, xác định khoảng 50 bài.  
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PHỤ LỤC 3. THÔNG TIN VỀ VỤ NUÔI, GIÁ BÁN, VÀ LÃI GỘP VỤ NUÔI GẦN NHẤT CỦA 300 HỘ NUÔI KHẢO SÁT 

 

Tt Họ tên 

Số 

ngày 

nuôi 

Ngày 

thu 

hoạch 

Loại 

ao 

Diện 

tích 

(M2) 

 Tổng chi 

phí (triệu 

đồng)  

Kháng 

sinh 

Cỡ 

tôm 

Giá bán 

(1.000/kg) 

 Số lượng 

(kg)  

 Số tiền 

bán (triệu 

đồng)  

 Lãi gộp  % Lãi gộp 

1 Tăng Thanh Dũng 82 05/09/20 Ao đất 2.000               87  Đạt Mỹ 67 83,7          1.520              127                40                31  

2 Nguyễn Đình Kỳ 90 08/09/20 Ao bạt 1.000             167    52 88          2.690              237                70                30  

3 Nguyễn Văn Thông 109 27/09/20 Ao bạt 1.300             467  Đạt Mỹ 27 131          4.709              617              150                24  

4 Nguyễn Văn Thôn 103 21/09/20 Ao bạt 1.000             323    27 133          3.480              463              140                30  

5 Nguyễn Văn Thương 87 02/10/20 Ao bạt 1.200             156    44 96          2.350              226                70                31  

6 Quách Kiều Nghĩa 75 28/09/20 Ao đất 1.500               66    54 87             870                76                10                13  

7 Thạch Sa Niên 76 15/09/20 Ao đất 3.500             145    56 86          2.150              185                40                22  

8 Tạ Vũ Hưng 121 15/09/20 Ao bạt 500             162    25 139          1.670              232                70                30  

9 Nguyễn Trọng Hiếu 72 16/09/20 Ao bạt 1000             254    66 80          4.670              374              120                32  

10 Lê Văn Sửu 92 15/09/20 Ao đất 2.000               57    60 84             975                82                25                31  

11 Huỳnh Văn Em 92 21/09/20 Ao đất 2.000               89    68 79          1.380              109                20                18  

12 Nguyễn Minh Tâm 123 07/09/20 Ao đất 3.000             407    35 117          4.590              537              130                24  

13 Phạm Minh Cảnh 92 28/09/20 Ao bạt 1.000             198    47 93          3.100              288                90                31  

14 Thạch Lệ 111 04/10/20 Ao đất 3000               73  Đạt Mỹ 55 109          1.037              113                40                35  

15 Trần Thành Lạc 92 22/09/20 Ao đất 1.200               93    39 105          1.120              118                25                21  

16 Nguyễn Quốc Nam 81 30/08/20 Ao bạt 1.600               88  Đạt Mỹ 80 71          1.800              128                40                31  

17 Nguyễn Văn Son 98 10/09/20 Ao bạt 2.000             357    26 137          3.700              507              150                30  

18 Nguyễn Chí Linh 92 09/09/20 Ao bạt 900             253    35 117          3.100              363              110                30  

19 Huỳnh Văn Minh 85 03/10/20 Ao bạt 1.000             190    43 98          2.860              280                90                32  

20 Mai Bá Đời 88 09/08/20 Ao bạt 900             178  Đạt Mỹ 37 101          2.751              278              100                36  

21 Nguyễn Thanh Huy 64 20/06/20 Ao bạt 1.600             140  Đạt Mỹ 75 85          2.350              200                60                30  

22 Ngô Văn Tám 87 02/10/20 Ao bạt 1.200             242    37 109          3.140              342              100                29  

23 Nguyễn Văn Thăng 92 03/07/20 Ao bạt 1.800             320  Đạt Nhật 40 98          5.305              520              200                38  

24 Phạm Văn Sơn 62 17/09/20 Ao bạt 1.200             126    68 78          2.250              176                50                28  

25 Nguyễn Hữu Trung 73 13/07/20 Ao đất 1.100             117  Đạt Mỹ 55 90          1.850              167                50                30  
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Tt Họ tên 

Số 

ngày 

nuôi 

Ngày 

thu 

hoạch 

Loại 

ao 

Diện 

tích 

(M2) 

 Tổng chi 

phí (triệu 

đồng)  

Kháng 

sinh 

Cỡ 

tôm 

Giá bán 

(1.000/kg) 

 Số lượng 

(kg)  

 Số tiền 

bán (triệu 

đồng)  

 Lãi gộp  % Lãi gộp 

26 Đinh Minh Ngọc 63 28/08/20 Ao đất 3.400             199  Đạt Mỹ 70 84          3.556              299              100                33  

27 Nguyễn Văn Mộng 98 31/07/20 Ao bạt 1.000             398  Đạt Mỹ 30 113          4.850              548              150                27  

28 Đỗ Văn Đương 78 13/10/20 Ao đất 1.200             318  Đạt Mỹ 49 95          4.400              418              100                24  

29 Trần Trường Giang 121 09/07/20 Ao bạt 800             336  Đạt Nhật 25 107          4.544              486              150                31  

30 Tạ Văn Kiệt 84 07/08/20 Ao bạt 1.400             466  Đạt Mỹ 35 105          6.340              666              200                30  

31 Võ Minh Út 103 01/08/20 Ao bạt 1.300             296  Đạt Mỹ 21 138          3.446              476              180                38  

32 Trần Thái Nguyên 86 19/09/20 Ao bạt 1.000             149    38 105          2.040              214                65                30  

33 Lê Minh Chiến 65 18/09/20 Ao bạt 650             138    67 79          2.500              198                60                30  

34 Ngô Khánh Thi 85 16/09/20 Ao bạt 1.200               91    62 82          1.600              131                40                30  

35 Nguyễn Văn An 136 16/06/20 Ao bạt 1.600             647  Đạt Mỹ 19 169,6          5.881              997              350                35  

36 Võ Văn Mến 64 27/09/20 Ao bạt 2.000             105    62 84          1.850              155                50                32  

37 Trần Văn Hên 133 14/07/20 Ao bạt 1.200             497  Đạt Mỹ 17 157          4.950              777              280                36  

38 Đặng Xuân Hùng 91 08/07/20 Ao bạt 1.200             239  Đạt Nhật 34 99          3.930              389              150                39  

39 Phạm Văn Luân 92 08/07/20 Ao bạt 1.400             304  Đạt Mỹ 35 99          4.079              404              100                25  

40 Tạ Quốc Toàn 92 12/07/20 Ao bạt 500             217  Đạt Mỹ 33 105          3.019              317              100                32  

41 Liên Trọng Hậu 92 06/07/20 Ao bạt 6.500             321  Đạt Mỹ 21 142          3.670              521              200                38  

42 Trần Chí Hiếu 100 10/07/20 Ao bạt 1.400             425  Đạt Mỹ 29 105          5.757              605              180                30  

43 Nguyễn Hoài Phong 92 13/07/20 Ao bạt 1.000             694  Đạt Nhật 35 102         10.729           1.094              400                37  

44 Lê Trang Thanh 91 29/07/20 Ao bạt 600             106  Đạt Mỹ 35 99          1.470              146                40                27  

45 Huỳnh Văn Tuấn 66 30/07/20 Ao bạt 1.000             168  Đạt Mỹ 45 89          2.450              218                50                23  

46 Nguyễn Minh Quy 72 09/09/20 Ao đất 2.000               77    66 81          1.200                97                20                21  

47 Trần Văn Thép 61 29/08/20 Ao đất 2.000               79  Đạt Mỹ 65 84          1.420              119                40                34  

48 Nguyễn Văn Hải 76 12/09/20 Ao đất 1.000               71    75 75          1.140                86                15                18  

49 Tiêu Thị Nga 80 29/08/20 Ao đất 1.000               83  Đạt Mỹ 75 80          1.540              123                40                32  

50 Lục Minh Hải 63 15/07/20 Ao đất 2.000               60  Đạt Mỹ 56 104             766                80                20                25  

51 Huỳnh Thị Rành 92 11/09/20 Ao đất 2.000               62    58 85             960                82                20                25  

52 Võ Tấn Linh 89 17/06/20 Ao bạt 1.500             344  Đạt Mỹ 43 94,8          5.000              474              130                27  
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Tt Họ tên 

Số 

ngày 

nuôi 

Ngày 

thu 

hoạch 

Loại 

ao 

Diện 

tích 

(M2) 

 Tổng chi 

phí (triệu 

đồng)  

Kháng 

sinh 

Cỡ 

tôm 

Giá bán 

(1.000/kg) 

 Số lượng 

(kg)  

 Số tiền 

bán (triệu 

đồng)  

 Lãi gộp  % Lãi gộp 

53 Trần Trí Dũng 103 16/09/20 Ao bạt 1.200             354  Đạt Mỹ 24 138          4.014              554              200                36  

54 Đặng Hải Đăng 70 23/09/20 Ao bạt 1.000             310  Đạt Mỹ 42 96,2          5.300              510              200                39  

55 Trần Hoài Phương 124 03/09/20 Ao bạt 3.000             987  Đạt Mỹ 18 167          8.607           1.437              450                31  

56 Lê Văn Sơn 71 08/03/20 Ao bạt 1.000             129  Đạt Nhật 80 91          2.300              209                80                38  

57 Đỗ Thành Tuấn 106 09/07/20 Ao bạt 2.000             433  Đạt Mỹ 21 135          4.687              633              200                32  

58 Nguyễn Hoàng Nghiêm 105 23/09/20 Ao bạt 1.400             731  Đạt Mỹ 29 128,8          8.779           1.131              400                35  

59 Nguyễn Phước Hiền 95 14/03/20 Ao bạt 800             416  Đạt Nhật 39 120          5.800              696              280                40  

60 Nguyễn Thanh Bằng 81 08/03/20 Ao bạt 2.000             268    38 125          3.100              388              120                31  

61 Lê Văn Cường 96 09/03/20 Ao bạt 1.600             547    24 166          4.800              797              250                31  

62 Phan Văn Phụng 61 05/10/20 Ao đất 1.000             192    75 87          2.780              242                50                21  

63 Tiêu Thanh Xuyên 95 08/10/20 Ao bạt 1.000             211  Đạt Mỹ 31 138          2.251              311              100                32  

64 Quang Giang Đông 83 07/10/20 Ao bạt 1.200             155  Đạt Mỹ 37 125          1.800              225                70                31  

65 Nguyễn Văn Bỉnh 78 28/03/20 Ao bạt 1000             233  Đạt Mỹ 47 98          3.400              333              100                30  

66 Nguyễn Thế Kịch 92 03/03/20 Ao bạt 700             286  Đạt Mỹ 38 132          3.300              436              150                34  

67 Phạm Hoàng Quốc 84 23/09/20 Ao bạt 1.500             444  Đạt Mỹ 27 126,2          5.100              644              200                31  

68 Đặng Văn Thiết 73 30/09/20 Ao bạt 1.000             216  Đạt Nhật 38 104          3.326              346              130                38  

69 Lê A Nol 102 30/09/20 Ao bạt 2.000             235  Đạt Mỹ 35 109          3.073              335              100                30  

70 Dương Minh Hoàng 61 05/03/20 Ao bạt 800             142    50 119          1.700              202                60                30  

71 Đào Vũ Trang 79 05/10/20 Ao đất 700             198  Đạt Mỹ 65 93          3.200              298              100                34  

72 Nguyễn Chí Nguyện 92 20/09/20 Ao bạt 2.000             570  Đạt Mỹ 34 117,6          7.400              870              300                34  

73 Phạm Quốc Khởi 105 08/03/20 Ao bạt 2.200             460    32 127          5.200              660              200                30  

74 Nguyễn Xuân Thi 67 04/10/20 Ao đất 1.000             243    57 101          3.100              313                70                22  

75 Diệp Văn Hải 122 09/03/20 Ao bạt 1.500             282  Đạt Mỹ 35 127          3.400              432              150                35  

76 Nguyễn Văn Tuấn 92 09/03/20 Ao đất 2.000             216  Đạt Mỹ 48 116          2.900              336              120                36  

77 Trần Trúc Linh 87 20/09/20 Ao bạt 1.500             189  Đạt Mỹ 32 122,8          2.350              289              100                35  

78 Nguyễn Duy Khanh 76 21/04/20 Ao bạt 1.800             163  Đạt Mỹ 43 113          2.150              243                80                33  

79 Nguyễn Sơn Hà 79 30/09/20 Ao bạt 1.800             497  Đạt Mỹ 33 122          6.537              797              300                38  
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80 Nguyễn Văn Mười 96 08/03/20 Ao bạt 1.100             455  Đạt Mỹ 36 126          5.830              735              280                38  

81 Ngô Chí Tình 92 10/03/20 Ao đất 1.200             408  Đạt Mỹ 42 124          4.900              608              200                33  

82 Nguyễn Thanh Hồng 93 18/06/20 Ao bạt 1.500             179  Đạt Mỹ 50 93          3.000              279              100                36  

83 Nguyễn Thanh Liêm 94 20/09/20 Ao bạt 1700             482  Đạt Mỹ 30 128          4.935              632              150                24  

84 Đỗ Thanh Hài 96 09/03/20 Ao bạt 1.000             178    38 126          2.050              258                80                31  

85 Trương Văn Út 92 31/07/20 Ao bạt 1.200             289  Đạt Mỹ 24 114          3.416              389              100                26  

86 Tô Văn Thắng 86 10/04/20 Ao đất 1000             188    40 119          2.000              238                50                21  

87 Hồ Hoàng Diệu 124 15/09/20 Ao bạt 1.200             219  Đạt Nhật 25 142          2.600              369              150                41  

88 Chung Văn Hùng 96 09/03/20 Ao bạt 1.000             382    30 128          4.550              582              200                34  

89 Mạch Đồng Tâm 112 16/03/20 Ao bạt 1000             369    30 123          3.000              369                  0                  0  

90 Mạch Đồng Khởi 77 12/04/20 Ao bạt 2.000             203  Đạt Mỹ 60 101          3.000              303              100                33  

91 Trần Quang Cường 105 07/04/20 Ao đất 1.000             325  Đạt Mỹ 40 118          3.600              425              100                24  

92 Lê Văn Sáng 95 29/03/20 Ao bạt 2.000             186    37 111          2.400              266                80                30  

93 Ngô Tấn Hải 72 01/03/20 Ao bạt 2.000             335    40 132          3.900              515              180                35  

94 Đường Văn Lượng 93 14/09/20 Ao bạt 1.500             508  Đạt Mỹ 34 124,2          6.100              758              250                33  

95 Nguyễn Văn Út 103 10/03/20 Ao bạt 2.000             340    45 121          4.050              490              150                31  

96 Văn Học Hương 89 10/08/20 Ao bạt 1.500             192  Đạt Mỹ 34 108          2.700              292              100                34  

97 Nguyễn Văn Tạc 84 04/10/20 Ao bạt 600             148    32 130          1.520              198                50                25  

98 Nguyễn Văn Năng 72 04/10/20 Ao bạt 2.000             500    35 125          5.600              700              200                29  

99 Nguyễn Văn Nguyễn 92 29/09/20 Ao bạt 1.600             187  Đạt Nhật 41 99          3.097              307              120                39  

100 Lê Kiên Trung 93 06/08/20 Ao bạt 1.400             344  Đạt Mỹ 32 107          4.614              494              150                30  

101 Đặng Quang Huy 79 29/09/20 Ao bạt 1.300             220  Đạt Mỹ 41 101          3.170              320              100                31  

102 Nguyễn Ngọc Trung 100 06/10/20 Ao bạt 2.200             240  Đạt Mỹ 48 104          3.750              390              150                38  

103 Đỗ Văn Quốc 95 04/10/20 Ao bạt 1.500               94    38 122          1.100              134                40                30  

104 Nguyễn Minh Khương 82 29/09/20 Ao bạt 1.600             326  Đạt Mỹ 60 85          6.190              526              200                38  

105 Đỗ Bỉnh Linh 61 05/10/20 Ao đất 600               70    67 90          1.000                90                20                22  

106 Lê Trọng Yêm 94 05/10/20 Ao bạt 2.200               89  Đạt Mỹ 39 117          1.100              129                40                31  
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107 Đỗ Trọng Nguyễn 95 07/10/20 Ao bạt 800             142    40 120          1.600              192                50                26  

108 Tô Thanh Long 93 05/08/20 Ao bạt 1.500             381  Đạt Mỹ 35 103          5.157              531              150                28  

109 Trần Hoàng Đảm 72 04/10/20 Ao bạt 1.500             168    43 114          2.000              228                60                26  

110 Quách Văn Thôi 104 06/10/20 Ao bạt 900             247    30 140          2.480              347              100                29  

111 Cao Văn Thông 77 05/10/20 Ao bạt 1.400             475    40 119          5.250              625              150                24  

112 Nguyễn Hoài Hận 68 04/10/20 Ao bạt 1.600             627  Đạt Mỹ 37 127          7.300              927              300                32  

113 Ngô Minh Hiểu 66 06/10/20 Ao đất 1.000             240  Đạt Mỹ 53 100          3.400              340              100                29  

114 Lữ Văn Chen 93 06/10/20 Ao bạt 500             207  Đạt Mỹ 27 144          2.060              297                90                30  

115 Nguyễn Văn Thưởng 110 16/09/20 Ao bạt 1.000             231  Đạt Mỹ 24 138          2.400              331              100                30  

116 Nguyễn Thành Trung 83 25/09/20 Ao đất 3.000             111  Đạt Mỹ 51 110          1.644              181                70                39  

117 Trần Quốc Toản 65 29/08/20 Ao đất 3.500               75  Giám sát 70 81          1.300              105                30                28  

118 Huỳnh Văn Lường 66 21/05/20 Ao bạt 1.500             101    72 88          1.662              146                45                31  

119 Võ Văn Việt 70 20/04/20 Ao đất 1.500               45    70 93             700                65                20                31  

120 Võ Văn Liệt 83 25/08/20 Ao đất 3.000               91  Đạt Mỹ 50 105          1.150              121                30                25  

121 Huỳnh Văn Lắm 75 18/03/20 Ao đất 1.000               63    72 88          1.000                88                25                28  

122 Đặng Văn Thưởng 92 11/10/20 Ao đất 3.000             115  Đạt Mỹ 60 95          1.530              145                30                21  

123 Phan Thanh Đoàn 68 01/03/20 Ao đất 5.000               93    100 87          1.300              113                20                18  

124 Huỳnh Tấn Học 73 14/07/20 Ao đất 2.500               72  Đạt Mỹ 59 95          1.077              102                30                29  

125 Nguyễn Văn Cường 80 28/09/20 Ao đất 3.000             115  Đạt Mỹ 62 102          1.618              165                50                30  

126 Nguyễn Trung Tình 108 28/02/20 Ao đất 1.500               82  Đạt Mỹ 36 132             770              102                20                20  

127 Bùi Văn Liêm 83 03/10/20 Ao đất 5000             216  Đạt Mỹ 51 113          2.794              316              100                32  

128 Mai Dương Tử 77 10/10/20 Ao đất 3.000             148  Đạt Mỹ 54 95          2.084              198                50                25  

129 Nguyễn Hoàng Vũ 68 24/09/20 Ao đất 3.000               83  Đạt Mỹ 55 95          1.404              133                50                37  

130 Nguyễn Văn Lón 67 22/10/20 Ao đất 3.000               24  Đạt Mỹ 65 86             454                39                15                38  

131 Nguyễn Văn Dũng 67 19/07/20 Ao đất 3.000               80  Đạt Mỹ 68 95          1.268              120                40                33  

132 Lê Văn Chánh 76 26/05/20 Ao đất 4.000             109    100 78          1.780              139                30                22  

133 Nguyễn Quốc Thắng 71 17/03/20 Ao đất 2.000               48  Đạt Mỹ 63 95             770                73                25                34  
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134 Lê Hoàng Em 74 21/07/20 Ao đất 2500               99  Đạt Mỹ 55 101          1.373              139                40                29  

135 Võ Văn Thương 61 21/05/20 Ao đất 1000               59    72 88             900                79                20                25  

136 Huỳnh Thanh Tâm 82 24/07/20 Ao đất 2.000               59  Đạt Mỹ 60 92             964                89                30                34  

137 Phạm Phước Quang 66 14/10/20 Ao đất 3.000             125    66 84          1.850              155                30                19  

138 Nguyễn Tấn Đạt 70 24/09/20 Ao đất 1800               53  Đạt Mỹ 57 93             892                83                30                36  

139 Ngô Văn Danh 103 03/10/20 Ao đất 2500               63  Đạt Mỹ 60 105             889                93                30                32  

140 Trương Văn Hai 81 08/04/20 Ao đất 3.000               80  Đạt Mỹ 62 100          1.300              130                50                38  

141 Triệu Văn Lên 82 25/03/20 Ao đất 3000               61  Đạt Mỹ 67 84          1.085                91                30                33  

142 Nguyễn Văn Mướt 92 06/09/20 Ao đất 2.500               84  Đạt Mỹ 66 99          1.150              114                30                26  

143 Lương Văn Lý 73 25/02/20 Ao đất 3.000               45  Đạt Mỹ 52 118             550                65                20                31  

144 Triệu Xuân Thống 79 22/02/20 Ao đất 2.000               61    59 113             715                81                20                25  

145 Nguyễn Minh Tân 112 22/10/20 Ao đất 2.000               50  Đạt Mỹ 54 88             792                70                20                29  

146 Huỳnh Ngọc Bửu 58 04/05/20 Ao đất 2.000               79    86 85          1.169                99                20                20  

147 Trần Văn Khai 61 03/03/20 Ao đất 2.500               73    92 89          1.050                93                20                21  

148 Phạm Thị Mỹ Hiệp 50 06/04/20 Ao đất 2.000               45    104 84             660                55                10                18  

149 Trần Minh Văn 82 22/10/20 Ao đất 1.000               86    62 87          1.335              116                30                26  

150 Huỳnh Văn Thêm 89 31/08/20 Ao đất 2.800             121  Đạt Mỹ 56 96          1.780              171                50                29  

151 Trần Minh Khiêm 91 01/10/20 Ao đất 4.000             135  Đạt Mỹ 57 105          2.050              215                80                37  

152 Huỳnh Văn Hội 73 25/07/20 Ao đất 3000               83  Đạt Nhật 58 98          1.260              123                40                32  

153 Nguyễn Văn Bé 80 11/10/20 Ao đất 3.000               94  Đạt Mỹ 54 86          1.554              134                40                30  

154 Phạm Văn Kế 92 24/09/20 Ao đất 2.000               48  Đạt Mỹ 53 97             805                78                30                38  

155 Đinh Tiên Hoàng 71 20/03/20 Ao đất 2.000               50  Đạt Mỹ 54 89             894                80                30                38  

156 Bùi Minh Quân 75 01/10/20 Ao đất 2500               96  Đạt Nhật 57 105          1.395              146                50                34  

157 Phạm Văn Sĩ 81 30/03/20 Ao đất 3.000               68  Đạt Mỹ 60 90          1.205              108                40                37  

158 Nguyễn Văn Chương 64 29/08/20 Ao đất 4.000               90  Đạt Mỹ 69 95          1.372              130                40                31  

159 Nguyễn Minh Tùng 70 18/04/20 Ao đất 2.000               92    70 98          1.350              132                40                30  

160 Phạm Văn Đang 76 28/09/20 Ao đất 3.000             142  Đạt Mỹ 63 100          1.920              192                50                26  
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161 Võ Thị Liệt 65 01/10/20 Ao đất 2.000               66  Đạt Mỹ 50 109             927              101                35                35  

162 Ngô Đoàn Vũ 83 08/10/20 Ao đất 2.000               99  Đạt Mỹ 56 98          1.517              149                50                34  

163 Nguyễn Vĩnh Hiệp 89 23/09/20 Ao đất 3.000             126  Đạt Mỹ 60 108          1.630              176                50                28  

164 Tiêu Minh Quang 86 19/02/20 Ao đất 2.000             114    62 107          1.350              144                30                21  

165 Trần Thanh Tòng 77 09/03/20 Ao đất 4.000               80  Đạt Mỹ 58 107          1.125              120                40                33  

166 Dương Minh Thành 69 26/03/20 Ao đất 3.000               37  Đạt Mỹ 60 90             634                57                20                35  

167 Lư Ngọc Toàn 88 25/08/20 Ao đất 2.000               51  Đạt Mỹ 50 105             672                71                20                28  

168 La Văn Vũ 72 24/07/20 Ao đất 2.000               65  Đạt Nhật 57 95          1.110              105                40                38  

169 Huỳnh Văn Thêm 82 12/09/20 Ao đất 4.000             162  Đạt Mỹ 65 82,2          2.940              242                80                33  

170 Phạm Văn Trung 50 14/04/20 Ao đất 2000               34    108 88             500                44                10                23  

171 Trịnh Minh Thống 49 19/07/20 Ao đất 2.000               78  Đạt Mỹ 57 100          1.080              108                30                28  

172 Nguyễn Hoàng Tuấn 82 15/02/20 Ao đất 3.000               88    60 110             980              108                20                19  

173 Trương Thạch Sum 71 05/03/20 Ao đất 1.500               75    77 97             980                95                20                21  

174 Đoàn Minh Sánh 83 29/09/20 Ao đất 2.800               73  Đạt Mỹ 58 105          1.079              113                40                35  

175 Bùi Tấn Danh 61 07/05/20 Ao đất 2.000               84    65 93          1.115              104                20                19  

176 Võ Thạch Oanh 71 29/05/20 Ao đất 2.000               76    76 86          1.060                91                15                16  

177 Trần Chí Thân 92 27/03/20 Ao đất 2.000               61  Đạt Mỹ 34 114             800                91                30                33  

178 Trần Vĩnh Nghi 64 21/05/20 Ao đất 4.000             130    83 84          1.900              160                30                19  

179 Lâm Văn Thống 64 05/03/20 Ao đất 1.500               50    83 93             640                60                10                17  

180 Nguyễn Trung Kiên 76 20/10/20 Ao bạt 1.400             142    40 99          2.245              222                80                36  

181 Lâm Văn Chấn 94 27/09/20 Ao đất 1.200               49  Đạt Mỹ 56 100             785                79                30                38  

182 Trần Hồng Liêm 73 09/10/20 Ao đất 3.500             149  Đạt Mỹ 63 95          2.096              199                50                25  

183 Võ Thị Vẹ 66 14/07/20 Ao đất 3.000               52  Đạt Mỹ 58 96             753                72                20                28  

184 Trương Trường Giang 76 19/02/20 Ao đất 3.500               53  Đạt Mỹ 59 110             756                83                30                36  

185 Kha Đông Hồ 67 29/02/20 Ao đất 1.000               54  Đạt Mỹ 64 107             690                74                20                27  

186 Trần Văn Trưởng 62 15/05/20 Ao đất 2.000               89    95 78          1.400              109                20                18  

187 Lê Minh Truyện 63 08/03/20 Ao đất 2.000               72  Đạt Mỹ 60 107             950              102                30                30  
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188 Nguyễn Thế Hải 77 21/09/20 Ao bạt 2.000               79  Đạt Mỹ 65 81          1.340              109                30                28  

189 Nguyễn Thanh Vũ 66 31/08/20 Ao đất 1.500               46  Đạt Mỹ 65 82             810                66                20                30  

190 Lê Văn Út 91 28/08/20 Ao đất 3.000             114  Đạt Nhật 47 109          1.686              184                70                38  

191 Hồ Văn Nghĩa 71 22/03/20 Ao đất 1.500               44  Đạt Mỹ 53 90             706                64                20                31  

192 Đặng Văn Sô 62 29/08/20 Ao đất 2.000               57  Đạt Mỹ 62 97             794                77                20                26  

193 Nguyễn Trường Giang 94 22/02/20 Ao đất 2.000               53  Đạt Nhật 57 114             730                83                30                36  

194 Phạm Văn Thuận 55 12/04/20 Ao đất 3.000               73    125 79          1.050                83                10                12  

195 Trần Quốc Bình 87 18/04/20 Ao bạt 1.000             385    36 119          4.497              535              150                28  

196 Trần Phạm Công 88 13/10/20 Ao đất 3.500             264  Đạt Mỹ 53 89          3.750              334                70                21  

197 Lê Út Liệt 66 22/08/20 Ao đất 4.000             383  Đạt Mỹ 64 87          6.703              583              200                34  

198 Nguyễn Văn Hiệp 73 27/06/20 Ao bạt 3.000             133  Đạt Nhật 75 88          2.425              213                80                37  

199 Lâm Hoàng Huy 97 08/05/20 Ao bạt 4.000             242  Đạt Mỹ 21 185          2.172              402              160                40  

200 Phan Phương Qúi 102 16/02/20 Ao bạt 1.200             233    32 138          2.410              333              100                30  

201 Khưu Thanh Tùng 67 01/03/20 Ao bạt 500             151  Đạt Mỹ 41 131          1.840              241                90                37  

202 Trần Hồng Sang 75 12/10/20 Ao đất 800             172  Đạt Mỹ 60 90          2.450              221                49                22  

203 Trần Hoàng Sang 122 18/06/20 Ao bạt 500          1.024  Đạt Mỹ 18 145         10.165           1.474              450                31  

204 Trần Văn Thà 75 17/04/20 Ao đất 3.000             153    80 94          2.050              193                40                21  

205 Dương Mũi Chu 82 05/08/20 Ao bạt 3.000             188  Đạt Mỹ 58 80          3.600              288              100                35  

206 Nguyễn Minh Nhật 79 27/06/20 Ao bạt 6.000             573  Đạt Mỹ 72 93          8.850              823              250                30  

207 Trịnh Ngọc Hạnh 126 24/07/20 Ao bạt 2.200          1.317  Đạt Mỹ 22 129         14.476           1.867              550                29  

208 Nguyễn Văn Mến 108 02/06/20 Ao bạt 1.000             569  Đạt Mỹ 26 122          6.715              819              250                31  

209 Lê Đoàn Kết 64 10/04/20 Ao đất 3.000               62    105 85             960                82                20                25  

210 Nguyễn Văn Quý 121 16/06/20 Ao bạt 1.600             387  Đạt Mỹ 20 155          4.110              637              250                39  

211 Nguyễn Văn Xe 51 31/05/20 Ao đất 3.000               73    70 88          1.000                88                15                17  

212 Tăng Sa Khum 92 22/09/20 Ao đất 2.000               51  Đạt Mỹ 70 79          1.020                81                30                37  

213 Võ Minh Giáp 50 14/04/20 Ao đất 2.000               61    112 84             970                81                20                25  

214 Lý Thị Xà Dol 71 21/06/20 Ao đất 2.500               82  Đạt Mỹ 68 88          1.270              112                30                27  
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Tt Họ tên 

Số 

ngày 

nuôi 

Ngày 

thu 

hoạch 

Loại 

ao 

Diện 

tích 

(M2) 

 Tổng chi 

phí (triệu 

đồng)  

Kháng 

sinh 

Cỡ 

tôm 

Giá bán 

(1.000/kg) 

 Số lượng 

(kg)  

 Số tiền 

bán (triệu 

đồng)  

 Lãi gộp  % Lãi gộp 

215 Kim Sa Khong 76 24/02/20 Ao đất 2.000             111    85 92          1.420              131                20                15  

216 Trà Huy 62 13/05/20 Ao đất 3.000               74    90 80          1.050                84                10                12  

217 Trần Oanh 72 01/03/20 Ao đất 2.000             118    98 87          1.585              138                20                15  

218 Lý Kim Sơn 60 09/04/20 Ao đất 5.000             201    114 83          3.150              261                60                23  

219 Ong Đông Huê 67 07/05/20 Ao đất 3.000             224    70 90          3.150              284                60                21  

220 Ong Hoàng Giang 70 18/04/20 Ao đất 1.000             120    70 98          1.730              170                50                29  

221 Ong Văn Xuân 85 24/02/20 Ao đất 1.500             102  Đạt Mỹ 60 113          1.348              152                50                33  

222 Đặng Ngọc Hưởng 86 20/09/20 Ao đất 2.000             142  Đạt Mỹ 65 85          2.613              222                80                36  

223 Trần Thị Bạch 82 17/02/20 Ao đất 1.500               65    75 97             770                75                10                13  

224 Lưu Văn Thanh 50 27/06/20 Ao đất 4.000               58  Đạt Mỹ 100 75          1.100                83                25                30  

225 Châu Nãi Long 62 13/08/20 Ao bạt 1.000               71  Đạt Mỹ 65 81          1.375              111                40                36  

226 Ong Ủ 50 14/04/20 Ao đất 2.000               68    107 88          1.000                88                20                23  

227 Đinh Tấn Hùng 70 03/05/20 Ao đất 2.000               78    105 82          1.200                98                20                20  

228 Trần Đức Nam 65 16/04/20 Ao đất 2.500               67    94 88             870                77                10                13  

229 Hoàng Văn Hải 60 02/03/20 Ao bạt 1.000             133    100 87          2.100              183                50                27  

230 Lý Văn Bình 73 14/04/20 Ao đất 4.000             234    108 88          3.570              314                80                25  

231 Lý Văn Lý 40 19/05/20 Ao đất 2.000               79    79 86          1.150                99                20                20  

232 Sơn Pho La 64 23/05/20 Ao đất 2.000               34    65 88             500                44                10                23  

233 Trần Hoàng Em 91 19/09/20 Ao đất 3.000               45  Đạt Mỹ 65 81             800                65                20                31  

234 Trương Văn Sử 55 17/04/20 Ao đất 2.500               62    90 89             810                72                10                14  

235 Phan Vũ Phong 97 30/07/20 Ao đất 1.500               71  Đạt Mỹ 70 78          1.300              101                30                30  

236 Trần Văn Đây 106 13/05/20 Ao bạt 1.000             512    25 150          4.744              712              200                28  

237 Phan Văn Khoa 65 11/04/20 Ao đất 2.000               69    105 85          1.050                89                20                22  

238 Lâm Văn Hòa 97 11/09/20 Ao bạt 1.500               79  Đạt Mỹ 65 79,2          1.500              119                40                34  

239 Mai Hoàng Tùng 123 19/07/20 Ao bạt 1.200             658  Đạt Mỹ 19 140          7.202           1.008              350                35  

240 Ngô Xịa 88 20/10/20 Ao bạt 500             126    35 111          1.680              186                60                32  

241 Ngô Trí Khiêm 102 28/08/20 Ao đất 1.500               33  Đạt Mỹ 75 81             650                53                20                38  
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Tt Họ tên 

Số 

ngày 

nuôi 

Ngày 

thu 

hoạch 

Loại 

ao 

Diện 

tích 

(M2) 

 Tổng chi 

phí (triệu 

đồng)  

Kháng 
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Cỡ 

tôm 

Giá bán 

(1.000/kg) 

 Số lượng 

(kg)  

 Số tiền 

bán (triệu 

đồng)  

 Lãi gộp  % Lãi gộp 

242 Mai Hoàng Hiếu 60 16/04/20 Ao đất 2.500               69    95 88             900                79                10                13  

243 Trịnh Văn Diệp 82 22/02/20 Ao đất 2.000             119    90 88          1.690              149                30                20  

244 Phan Thanh Thuyền 67 26/02/20 Ao đất 3.000               88    90 90          1.200              108                20                19  

245 Tô Hoàng Sâm 60 24/02/20 Ao đất 2.500               61    103 84             850                71                10                14  

246 Lý Văn Ngon 59 04/05/20 Ao đất 2.000               80    78 89          1.120              100                20                20  

247 Lê Văn Huynh 73 10/04/20 Ao đất 1.500               71    95 86          1.060                91                20                22  

248 Trần Văn Phì 61 02/05/20 Ao đất 1.500               92    110 81          1.500              122                30                25  

249 Nguyễn Thị Ngọc Thể 112 19/06/20 Ao bạt 1.000             745  Đạt Mỹ 20 162          7.066           1.145              400                35  

250 Lê Văn Khởi 79 08/03/20 Ao đất 1.600               70    88 84          1.076                90                20                22  

251 Nguyễn Văn Huệ 77 20/02/20 Ao đất 2.000               89    95 87          1.250              109                20                18  

252 Nguyễn Thanh Ngươn 82 01/04/20 Ao đất 2.000             105    100 71          1.900              135                30                22  

253 Kim Keo 69 02/02/20 Ao đất 3.000               55    108 79             820                65                10                15  

254 Huỳnh Ngọc Khánh 72 05/09/20 Ao đất 2.500               87    62 86,8          1.230              107                20                19  

255 Trần Hải Thuyền 80 12/10/20 Ao đất 1000             550  Đạt Mỹ 40 110          6.880              757              206                27  

256 Trần Văn Vinh 102 22/10/20 Ao đất 4.000             172    76 80          2.655              212                40                19  

257 Nguyễn Tấn Thương 52 12/02/20 Ao đất 1.000               65    84 90             835                75                10                13  

258 Trần Minh Hoàng 64 27/02/20 Ao đất 1.000               52    95 88             700                62                10                16  

259 Lê Thị Nhung 50 08/04/20 Ao đất 2.000               46    115 82             680                56                10                18  

260 Nguyễn Thanh Hà 61 13/04/20 Ao đất 3.000             100    108 84          1.550              130                30                23  

261 Nguyễn Duy Hà 60 12/04/20 Ao đất 6.000               87    88 87          1.230              107                20                19  

262 Dương Chí Công 50 21/05/20 Ao đất 2.000             108    105 79          1.750              138                30                22  

263 Nguyễn Văn Hậu 55 02/03/20 Ao đất 3.000               56    93 89             800                71                15                21  

264 Dương Hoàng Ngân 65 23/02/20 Ao đất 2.500             134    102 85          1.931              164                30                18  

265 Nguyễn Minh Mến 70 14/04/20 Ao đất 2.000               51    110 84             730                61                10                16  

266 Lê Trường Hải 83 07/10/20 Ao đất 1.500             164  Đạt Nhật 48 111          2.195              244                80                33  

267 Lâm Bảo Thu 61 30/08/20 Ao đất 1.000               45  Đạt Mỹ 60 86             750                65                20                31  

268 Hứa Thị Trung 80 17/04/20 Ao đất 4.000               59    72 97             810                79                20                25  
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Tt Họ tên 

Số 
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đồng)  

 Lãi gộp  % Lãi gộp 

269 Châu Văn Toàn 76 08/03/20 Ao đất 2.000               39    75 94             520                49                10                20  

270 Thạch Thị Lệ Na 77 11/10/20 Ao đất 4.000               55    75 76             850                65                10                15  

271 Tô Sơn 67 20/09/20 Ao đất 2.000               83  Đạt Mỹ 75 76          1.750              133                50                38  

272 Lâm Văn Rum 75 26/04/20 Ao đất 2.000               67    76 89             860                77                10                13  

273 Ngô Quích 66 26/09/20 Ao đất 1.500               40  Đạt Mỹ 78 72             830                60                20                33  

274 Sơn Tha 73 27/06/20 Ao đất 2.000               80  Đạt Mỹ 80 85          1.290              110                30                27  

275 Thạch Ma Ra 62 21/05/20 Ao đất 2.000             125    80 86          1.920              165                40                24  

276 Thạch Khôl 64 06/02/20 Ao đất 2.000               67    97 85          1.020                87                20                23  

277 Ngô Si Vanh Na 67 15/04/20 Ao đất 2.000               54    110 84             760                64                10                16  

278 Trần Thi Quang 102 26/06/20 Ao bạt 1.100             312    21 149          3.100              462              150                32  

279 Nguyễn Văn Kha 62 29/08/20 Ao đất 2.000               69  Đạt Nhật 65 84          1.180                99                30                30  

280 Quách Minh Triển 71 12/10/20 Ao đất 1000             221  Đạt Mỹ 40 110          2.760              304                83                27  

281 Trần Quốc Thanh 83 06/07/20 Ao bạt 2000             625  Đạt Mỹ 36 103          8.495              875              250                29  

282 Kim Vương 71 02/07/20 Ao đất 2.000               94  Đạt Mỹ 75 83          1.620              134                40                30  

283 Danh Trọng 67 26/08/20 Ao đất 800               53  Đạt Mỹ 75 75          1.100                83                30                36  

284 Vưu Kiến Út 82 24/09/20 Ao đất 2.000               61  Đạt Mỹ 55 85          1.070                91                30                33  

285 Sơn Đinh 69 23/09/20 Ao đất 1.000               59  Đạt Mỹ 63 85,2          1.050                89                30                34  

286 Thạch Thị Phiên 77 01/06/20 Ao đất 3.000               69    65 88             900                79                10                13  

287 Nguyễn Quốc Nam 80 12/04/20 Ao đất 2.000               90    94 86          1.220              105                15                14  

288 Trần Văn Xuân 60 16/04/20 Ao đất 2.000               68    95 88          1.000                88                20                23  

289 Nguyễn Chí Vui 93 01/03/20 Ao đất 1.500             428  Đạt Mỹ 45 137          4.950              678              250                37  

290 Lý Văn Ngỏng 106 30/07/20 Ao đất 3.000             120  Đạt Mỹ 60 81          2.100              170                50                29  

291 Hồ Hoàng Dự 77 14/09/20 Ao đất 3.000               86  Đạt Mỹ 65 86          1.460              126                40                32  

292 Sơn Đại 91 29/05/20 Ao bạt 1.000             206    33 103          2.000              206                  0                  0  

293 Lâm Cà Lỹ 90 12/05/20 Ao bạt 1200             429    34 105          5.700              599              170                28  

294 Kim Hoài Nam 82 22/09/20 Ao đất 1.500               50  Đạt Mỹ 73 77,8          1.030                80                30                37  

295 Dương Phổ 75 11/09/20 Ao đất 1.500               65  Đạt Mỹ 63 82          1.160                95                30                32  
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296 Ngô Thuận 56 10/07/20 Ao đất 2.000               53  Đạt Mỹ 92 73          1.000                73                20                27  

297 Đỗ Thị Cẩm Lệ 365 12/02/20 Ao đất 2.000               74    110 78          1.200                94                20                21  

298 Lý Tuấn Tiển 102 30/09/20 Ao bạt 1.200             278  Đạt Nhật 36 105          4.170              438              160                37  

299 Đặng Văn Kiệt 90 26/09/20 Ao đất 2000               87  Đạt Mỹ 65 82          1.670              137                50                37  

300 Sơn Minh Sang 72 14/09/20 Ao đất 1.500               67  Đạt Mỹ 70 84          1.150                97                30                31  

 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu khảo sát 
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PHỤ LỤC 4. PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH MUA BÁN THEO DÒNG CHẢY SẢN PHẨM TỪ 96 HỘ NUÔI QUA TRUNG GIAN 
 

96 Họ tên chủ ao 

Mua bán của hộ nuôi Mua bán của trung gian 

Ngày 

bán 

Cỡ 

tô

m 

Số 

lượng 

(Kg) 

Giá bán  

(1.000) 

Doanh thu 

(triệu 

đồng) 

Chi phí 

(triệu 

đồng) 

Lợi nhuận 

(triệu 

đồng) 

% Lợi 

nhuận 

Số 

lượng 

(Kg) 

Giá bán  

(1.000) 

Doanh 

thu 

(triệu 

đồng) 

Lợi 

nhuận 

(triệu 

đồng) 

% Lợi 

nhuận 

1 Trần Văn Hên 14/07  17   4.950   157   777   527   250   32   4.823   168   810   33   4  

2 Mai Hoàng Tùng 19/07  19   7.202   140   1.008   708   300   30   7.202   152   1.092   84   8  

3 Trịnh Ngọc Hạnh 24/07  22   14.476   129   1.867   1.317   550   29   14.478   141   2.044   177   9  

4 Võ Minh Út 01/08  21   3.446   138   476   326   150   32   3.429   151   516   41   9  

5 Dương Mũi Chu 05/08  58   3.600   80   288   188   100   35   3.580   94   335   47   16  

6 Tô Thanh Long 05/08  35   5.157   103   531   381   150   28   5.157   114   590   59   11  

7 Lê Kiên Trung 06/08  32   4.614   107   494   344   150   30   4.615   119   547   53   11  

8 Tạ Văn Kiệt 07/08  35   6.340   105   666   466   200   30   6.340   120   761   96   14  

9 Mai Bá Đời 09/08  37   2.751   101   278   178   100   36   2.710   114   310   32   12  

10 Văn Học Hương 10/08  34   2.700   108   292   192   100   34   2.712   118   321   30   10  

11 Châu Nãi Long 13/08  65   1.375   81   111   71   40   36   1.348   97   131   20   18  

12 Lê Út Liệt 22/08  64   6.703   87   583   383   200   34   6.703   101   675   92   16  

13 Đinh Minh Ngọc 28/08  70   3.556   84   299   199   100   33   3.557   99   351   52   17  

14 Danh Trọng 26/08  75   1.100   75   83   53   30   36   1.076   91   97   15   18  

15 Ngô Trí Khiêm 28/08  75   650   81   53   33   20   38   648   100   65   12   23  

16 Ng Văn Kha 29/08  65   1.180   84   99   69   30   30   1.153   97   112   13   13  

17 Tiêu Thị Nga 29/08  75   1.540   80   123   83   40   32   1.540   92   141   18   15  

18 Trần Quốc Toản 29/08  70   1.300   81   105   75   30   28   1.295   94   121   16   15  

19 Trần Văn Thép 29/08  65   1.420   84   119   79   40   34   1.331   102   136   17   14  

20 Lâm Bảo Thu 30/08  60   750   86   65   45   20   31   741   101   75   10   16  

21 Ng Quốc Nam 30/08  80   1.800   71   128   88   40   31   1.783   86   153   26   20  

22 Ng Thanh Vũ 31/08  65   810   82   66   46   20   30   809   98   79   12   19  

23 Tr Hoài Phương 03/09  18  8.607  167   1.437   1.037   400   28   8.665   186   1.614   177   12  

24 Ng Văn An 16/06  19   5.881   170   997   697   300   30   5.881   178   1.047   49   5  
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96 Họ tên chủ ao 

Mua bán của hộ nuôi Mua bán của trung gian 

Ngày 

bán 

Cỡ 

tô

m 

Số 

lượng 

(Kg) 

Giá bán  

(1.000) 

Doanh thu 

(triệu 

đồng) 

Chi phí 

(triệu 

đồng) 

Lợi nhuận 

(triệu 

đồng) 

% Lợi 

nhuận 

Số 

lượng 

(Kg) 

Giá bán  

(1.000) 

Doanh 

thu 

(triệu 

đồng) 

Lợi 

nhuận 

(triệu 

đồng) 

% Lợi 

nhuận 

25 Tăng Thanh Dũng 05/09  67  1.520  84   127   87   40   31   1.525   95   145   18   14  

26 Dương Phổ 11/09  63  1.160  82   95   65   30   32   1.147   99   114   19   20  

27 Lâm Văn Hòa 11/09  65  1.500  79   119   79   40   34   1.508   91   138   19   16  

28 Huỳnh Văn Thêm 12/09  65  2.940  82   242   142   100   41   2.939   96   284   42   17  

29 Đường Văn Lượng 14/09  34  6.100  124   758   508   250   33   6.218   136   848   90   12  

30 Hồ Hoàng Dự 14/09  65  1.460  86   126   76   50   40   1.481   98   145   20   16  

31 Sơn Minh Sang 14/09  70  1.150  84   97   67   30   31   1.177   100   118   21   22  

32 Hồ Hoàng Diệu 15/09  25  2.600  142   369   219   150   41   2.739   148   405   36   10  

33 Ng Văn Thưởng 16/09  24  2.400  138   331   231   100   30   2.398   152   366   34   10  

34 Trần Trí Dũng 16/09  24  4.014  138   554   354   200   36   4.044   156   629   75   14  

35 Trần Hoàng Em 19/09  65  800  81   65   45   20   31   776   100   77   12   19  

36 Đặng Ngọc Hưởng 20/09  65  2.613  85   222   132   90   41   2.626   98   257   35   16  

37 Ng Chí Nguyện 20/09  34  7.400  118   870   570   300   34   7.490   132   988   118   14  

38 Ng Thanh Liêm 20/09  30  4.935  128   632   482   150   24   4.893   140   686   55   9  

39 Tô Sơn 20/09  75  1.750  76   133   83   50   38   1.766   89   157   24   18  

40 Trần Trúc Linh 20/09  32  2.350  123   289   189   100   35   2.289   135   309   21   7  

41 Ng Thế Hải 21/09  65  1.340  81   109   89   20   18   1.320   91   120   12   11  

42 Kim Hoài Nam 22/09  73  1.030  78   80   50   30   37   1.039   94   98   17   22  

43 Tăng Sa Khum 22/09  70  1.020  79   81   51   30   37   1.016   95   97   16   20  

44 Đặng Hải Đăng 23/09  42  5.300  96   510   310   200   39   5.257   109   572   63   12  

45 Ng Hoàng Nghiêm 23/09  29  8.779  129   1.131   731   400   35   8.779   148   1.296   166   15  

46 Phạm Hoàng Quốc 23/09  27  5.100  126   644   444   200   31   5.071   147   745   101   16  

47 Sơn Đinh 23/09  63  1.050  85   89   59   30   34   1.064   101   108   18   20  

48 Vưu Kiến Út 24/09  55  1.070  85   91   61   30   33   1.071   102   109   18   20  

49 Đặng Văn Kiệt 26/09  65  1.670  82   137   87   50   37   1.664   98   163   26   19  

50 Ngô Quích 26/09  78  830  72   60   40   20   33   833   87   72   12   21  



 

19 
 

96 Họ tên chủ ao 

Mua bán của hộ nuôi Mua bán của trung gian 

Ngày 

bán 

Cỡ 

tô

m 

Số 

lượng 

(Kg) 

Giá bán  

(1.000) 

Doanh thu 

(triệu 

đồng) 

Chi phí 

(triệu 

đồng) 

Lợi nhuận 

(triệu 

đồng) 

% Lợi 

nhuận 

Số 

lượng 

(Kg) 

Giá bán  

(1.000) 

Doanh 

thu 

(triệu 

đồng) 

Lợi 

nhuận 

(triệu 

đồng) 

% Lợi 

nhuận 

51 Ng Văn Thông 27/09  27  4.709  131   617   467   150   24   4.731   148   701   84   14  

52 Đặng Quang Huy 29/09  41  3.170  101   320   190   130   41   3.101   116   359   39   12  

53 Ng Minh Khương 29/09  60  6.190  85   526   326   200   38   6.115   98   600   74   14  

54 Ng Văn Ng 29/09  41  3.097  99   307   207   100   33   3.097   110   342   35   11  

55 Đặng Văn Thiết 30/09  38  3.326  104   346   246   100   29   3.342   119   397   51   15  

56 Lê A Nol 30/09  35  3.073  109   335   235   100   30   3.073   123   379   44   13  

57 Lý Tuấn Tiến 30/09  36  4.170  105   438   288   150   34   4.104   121   496   58   13  

58 Ng Sơn Hà 30/09  33  6.537  122   797   497   300   38   6.537   131   855   58   7  

59 Trần Minh Khiêm 01/10  57   2.050   105   215   135   80   37   2.037   122   248   32   15  

60 Bùi Văn Liêm 03/10  51   2.794   113   316   216   100   32   2.788   128   358   42   13  

61 Ngô Văn Danh 03/10  60   889   105   93   63   30   32   877   118   103   10   10  

62 Thạch Lệ 04/10  55   1.037   109   113   73   40   35   1.044   122   127   14   13  

63 Ng Văn Quý 16/06  20   4.110   155   637   487   150   24   4.110   164   672   35   6  

64 Võ Tấn Linh 17/06  43   5.000   95   474   344   130   27   4.932   112   552   78   16  

65 Trần Hoàng Sang 18/06  18   10.165   145   1.474   1.074   400   27   10.165   156   1.590   116   8  

66 Ng Thị Ngọc Thể 19/06  20   7.066   162   1.145   795   350   31   7.066   173   1.223   79   7  

67 Đặng Văn Thưởng 11/10  60   1.530   95   145   115   30   21   1.525   101   154   9   6  

68 Trần Hải Thuyền 12/10  40   6.880   110   757   550   206   27   6.837   114   783   26   3  

69 Quách Minh Triển 12/10  40   2.760   110   304   221   83   27   2.694   117   315   12   4  

70 Trần Hồng Sang 12/10  60   2.450   90   221   172   49   22   2.316   101   234   13   6  

71 Ng Thanh Huy 20/06  75   2.350   85   200   140   60   30   2.266   90   204   5   2  

72 Lý Thị Xà Dol 21/06  68   1.270   88   112   82   30   27   1.270   102   129   17   15  

73 Ng Minh Nhật 27/06  72   8.850   93   823   573   250   30   8.878   101   894   71   9  

74 Ng Văn Hiệp 27/06  75   2.425   88   213   163   50   23   2.395   93   222   8   4  

75 Sơn Tha 27/06  80   1.290   85   110   80   30   27   1.292   99   127   18   16  

76 Kim Vương 02/07  75   1.620   83   134   94   40   30   1.627   96   156   22   16  
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96 Họ tên chủ ao 

Mua bán của hộ nuôi Mua bán của trung gian 

Ngày 

bán 

Cỡ 

tô

m 

Số 

lượng 

(Kg) 

Giá bán  

(1.000) 

Doanh thu 

(triệu 

đồng) 

Chi phí 

(triệu 

đồng) 

Lợi nhuận 

(triệu 

đồng) 

% Lợi 

nhuận 

Số 

lượng 

(Kg) 

Giá bán  

(1.000) 

Doanh 

thu 

(triệu 

đồng) 

Lợi 

nhuận 

(triệu 

đồng) 

% Lợi 

nhuận 

77 Ng Văn Thăng 03/07  40   5.305   98   520   320   200   38   5.305   112   594   74   14  

78 Liên Trọng Hậu 06/07  21   3.670   142   521   321   200   38   3.670   156   572   51   10  

79 Trần Quốc Thanh 06/07  36   8.495   103   875   625   250   29   8.495   116   984   109   12  

80 Đặng Xuân Hùng 08/07  34   3.930   99   389   289   100   26   3.877   117   453   64   16  

81 Phạm Văn Luân 08/07  35   4.079   99   404   304   100   25   4.181   116   485   81   20  

82 Đỗ Thành Tuấn 09/07  21   4.687   135   633   483   150   24   4.687   145   679   46   7  

83 Tr Trường Giang 09/07  25   4.544   107   486   386   100   21   4.544   119   538   52   11  

84 Trần Chí Hiếu 10/07  29   5.757   105   605   425   180   30   5.757   123   710   105   17  

85 Ngô Thuận 10/07  92   1.000   73   73   53   20   27   1.014   84   85   12   17  

86 Tạ Quốc Toàn 12/07  33   3.019   105   317   217   100   32   3.019   120   363   46   15  

87 Ng Hoài Phong 13/07  35   10.729   102   1.094   794   300   27   10.729   115   1.232   138   13  

88 Ng Hữu Trung 13/07  55   1.850   90   167   117   50   30   1.877   102   191   25   15  

89 Lê Trang Thanh 29/07  35   1.470   99   146   106   40   27   1.456   118   172   26   18  

90 Huỳnh Văn Tuấn 30/07  45   2.450   89   218   168   50   23   2.360   103   243   25   11  

91 Lý Văn Ngỏng 30/07  60   2.100   81   170   120   50   29   2.121   94   199   29   17  

92 Phan Vũ Phong 30/07  70   1.300   78   101   71   30   30   1.298   93   121   20   20  

93 Trương Văn Út 31/07  24   3.416   114   389   289   100   26   3.416   125   425   36   9  

94 Ng Văn Mộng 31/07  30   4.850   113   548   398   150   27   4.862   125   608   60   11  

95 Đỗ Văn Đương 13/10  49   4.400   95   418   318   100   24   4.471   104   465   47   11  

96 Trần Phạm Công 13/10  53   3.750   89   334   264   70   21   3.697   102   376   42   13  

   Cộng    343.399    38.482   26.734   11.748   31   342.763    42.886   4.404   13  

Giá bình quân (đồng)    112,062  77.851  34.212      125,120   12.849    
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PHỤ LỤC 5. DANH SÁCH HỘ NUÔI TÔM THAM GIA KHẢO SÁT 

 

Tt  Họ tên Ấp Xã Huyện Tỉnh 

1 Nguyễn Quốc Nam Giồng Nhãn Hiệp Thành Bạc Liêu Bạc Liêu 

2 Nguyễn Đình Kỳ Bạch Đằng Nhà Mát Bạc Liêu Bạc Liêu 

3 Nguyễn Minh Tâm Công Điền Vĩnh Thạch Bạc Liêu Bạc Liêu 

4 Phạm Minh Cảnh Công Điền Vĩnh Thạch Bạc Liêu Bạc Liêu 

5 Thạch Lệ Công Điền Vĩnh Thạch Bạc Liêu Bạc Liêu 

6 Tăng Thanh Dũng An Trạch Đông Vĩnh Trạch Bạc Liêu Bạc Liêu 

7 Huỳnh Văn Em Bờ Sáng Vĩnh Trạch Bạc Liêu Bạc Liêu 

8 Lê Văn Sửu Bờ Sáng Vĩnh Trạch Bạc Liêu Bạc Liêu 

9 Nguyễn Văn Thôn Biển Đông A Vĩnh Trạch Đông Bạc Liêu Bạc Liêu 

10 Nguyễn Văn Thông Biển Đông A Vĩnh Trạch Đông Bạc Liêu Bạc Liêu 

11 Nguyễn Văn Thương Biển Đông A Vĩnh Trạch Đông Bạc Liêu Bạc Liêu 

12 Quách Kiều Nghĩa Biển Đông B Vĩnh Trạch Đông Bạc Liêu Bạc Liêu 

13 Thạch Sa Niên Biển Đông B Vĩnh Trạch Đông Bạc Liêu Bạc Liêu 

14 Nguyễn Trọng Hiếu Biển Tây A Vĩnh Trạch Đông Bạc Liêu Bạc Liêu 

15 Tạ Vũ Hưng Biển Tây A Vĩnh Trạch Đông Bạc Liêu Bạc Liêu 

16 Trần Thành Lạc Giồng Giữa A Vĩnh Trạch Đông Bạc Liêu Bạc Liêu 

17 Nguyễn Văn Mộng Long Phú An Phúc Đông Hải Bạc Liêu 

18 Đỗ Văn Đương Lung Lá An Trạch Đông Hải Bạc Liêu 

19 Nguyễn Văn An Văn Đức A An Trạch Đông Hải Bạc Liêu 

20 Huỳnh Văn Minh Bờ Cảng Điền Hải Đông Hải Bạc Liêu 

21 Nguyễn Chí Linh Bờ Cảng Điền Hải Đông Hải Bạc Liêu 

22 Ngô Văn Tám Danh Điền Điền Hải Đông Hải Bạc Liêu 

23 Nguyễn Văn Thăng Gò Cát Điền Hải Đông Hải Bạc Liêu 

24 Đinh Minh Ngọc Long Hòa Điền Hải Đông Hải Bạc Liêu 

25 Trần Văn Hên Vĩnh Tiền Điền Hải Đông Hải Bạc Liêu 

26 Võ Minh Út Phan Mầu Định Thành A Đông Hải Bạc Liêu 

27 Nguyễn Văn Son A5 Gành Hào Đông Hải Bạc Liêu 

28 Phạm Văn Sơn Hòa 1 Long Điền Đông Hải Bạc Liêu 

29 Nguyễn Hữu Trung Hòa 2 Long Điền Đông Hải Bạc Liêu 

30 Trần Thái Nguyên Thạnh An Long Điền Đông Hải Bạc Liêu 

31 Lê Minh Chiến Thạnh Trị Long Điền Đông Hải Bạc Liêu 

32 Mai Bá Đời Bửu Đông Long Điền Đông Đông Hải Bạc Liêu 

33 Nguyễn Thanh Huy Bửu Đông Long Điền Đông Đông Hải Bạc Liêu 

34 Tạ Văn Kiệt Mỹ Điền Long Điền Đông Đông Hải Bạc Liêu 

35 Trần Trường Giang Mỹ Điền Long Điền Đông Đông Hải Bạc Liêu 

36 Ngô Khánh Thi Trường Điền Long Điền Đông Đông Hải Bạc Liêu 

37 Võ Văn Mến Vĩnh Điền Long Điền Tây Đông Hải Bạc Liêu 

38 Đặng Xuân Hùng A13 Vĩnh Hậu A Hòa Bình Bạc Liêu 

39 Phạm Văn Luân Vĩnh Lạc Vĩnh Thịnh Hòa Bình Bạc Liêu 

40 Tạ Quốc Toàn Vĩnh Lập Vĩnh Thịnh Hòa Bình Bạc Liêu 

41 Liên Trọng Hậu Vĩnh Mới Vĩnh Thịnh Hòa Bình Bạc Liêu 

42 Nguyễn Hoài Phong Vĩnh Tiến Vĩnh Thịnh Hòa Bình Bạc Liêu 

43 Trần Chí Hiếu Vĩnh Tiến Vĩnh Thịnh Hòa Bình Bạc Liêu 

44 Huỳnh Văn Tuấn Hoàng Quân 1 Hưng Thành Vĩnh Lợi Bạc Liêu 

45 Nguyễn Minh Quy Hoàng Quân 1 Hưng Thành Vĩnh Lợi Bạc Liêu 
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Tt  Họ tên Ấp Xã Huyện Tỉnh 

46 Trần Văn Thép Hoàng Quân 2 Hưng Thành Vĩnh Lợi Bạc Liêu 

47 Nguyễn Văn Hải Năm Căn  Hưng Thành Vĩnh Lợi Bạc Liêu 

48 Huỳnh Thị Rành Xẻo Nhào Hưng Thành Vĩnh Lợi Bạc Liêu 

49 Lục Minh Hải Xẻo Nhào Hưng Thành Vĩnh Lợi Bạc Liêu 

50 Tiêu Thị Nga Xéo Nhà Hưng Thạnh Vĩnh Lợi Bạc Liêu 

51 Lê Trang Thanh Cái Tràm Long Thạnh Vĩnh Lợi Bạc Liêu 

52 Võ Tấn Linh Bình Thành Điịnh Bình Cà Mau Cà Mau 

53 Trần Hoài Phương Gành Hào 1 Hòa Tân Cà Mau Cà Mau 

54 Đặng Hải Đăng Cái Ngang Hòa Thành Cà Mau Cà Mau 

55 Trần Trí Dũng Cái Ngang Hòa Thành Cà Mau Cà Mau 

56 Nguyễn Phước Hiền Cái Giếng Đông Hưng Cái Nước Cà Mau 

57 Lê Văn Cường Giá Ngự Đông Hưng Cái Nước Cà Mau 

58 Lê Văn Sơn Cái Bát Hòa Mỹ Cái Nước Cà Mau 

59 Phạm Hoàng Quốc Rau Dừa B Hưng Mỹ Cái Nước Cà Mau 

60 Đào Vũ Trang Vịnh Gốc Hưng Mỹ Cái Nước Cà Mau 

61 Dương Minh Hoàng Trung Thành Lương Thế Trân Cái Nước Cà Mau 

62 Nguyễn Hoàng Nghiêm Cái Giếng Tân Hưng Cái Nước Cà Mau 

63 Phan Văn Phụng Giải Phóng Tân Hưng Đông Cái Nước Cà Mau 

64 Tiêu Thanh Xuyên Hợp tác xã Tân Hưng Đông Cái Nước Cà Mau 

65 Nguyễn Văn Bỉnh Nghĩa Hiệp Tân Hưng Đông Cái Nước Cà Mau 

66 Đặng Văn Thiết Tân Tạo Tân Hưng Đông Cái Nước Cà Mau 

67 Lê A Nol Trần Mót Tân Hưng Đông Cái Nước Cà Mau 

68 Nguyễn Thế Kịch Nhà Phấn Thạnh Phú Cái Nước Cà Mau 

69 Đỗ Thành Tuấn Cái Chim Trần Thới Cái Nước Cà Mau 

70 Nguyễn Thanh Bằng Công Trung Trần Thới Cái Nước Cà Mau 

71 Quang Giang Đông Mỹ Trung Trần Thới Cái Nước Cà Mau 

72 Nguyễn Thanh Hồng Khóm 2 Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau 

73 Tô Văn Thắng Tân Hùng Ngọc Chánh Đầm Dơi Cà Mau 

74 Chung Văn Hùng Tân Ngọc Đông Ngọc Chánh Đầm Dơi Cà Mau 

75 Nguyễn Sơn Hà Hiệp Dư Nguyễn Huân Đầm Dơi Cà Mau 

76 Đường Văn Lượng Văn Luyện Nguyễn Huân Đầm Dơi Cà Mau 

77 Nguyễn Chí Nguyện Bà Hính Quách Phẩm Đầm Dơi Cà Mau 

78 Phạm Quốc Khởi Bào Hầm Quách Phẩm Đầm Dơi Cà Mau 

79 Nguyễn Xuân Thi Cái Keo Quách Phẩm Đầm Dơi Cà Mau 

80 Nguyễn Thanh Liêm Lung Trường Quách Phẩm Đầm Dơi Cà Mau 

81 Nguyễn Duy Khanh Gành Hào Tạ An Khương Đông Đầm Dơi Cà Mau 

82 Nguyễn Văn Út Xóm Mới Tạ An Khương Đông Đầm Dơi Cà Mau 

83 Đỗ Thanh Hài Tân An Ninh B Tạ An Khương Nam Đầm Dơi Cà Mau 

84 Trương Văn Út Tân Hồng Tạ An Khương Nam Đầm Dơi Cà Mau 

85 Mạch Đồng Khởi Tân Thành A Tạ An Khương Nam Đầm Dơi Cà Mau 

86 Mạch Đồng Tâm Tân Thành A Tạ An Khương Nam Đầm Dơi Cà Mau 

87 Ngô Chí Tình Hòa Đức Tân Đức Đầm Dơi Cà Mau 

88 Nguyễn Văn Mười Hòa Đức Tân Đức Đầm Dơi Cà Mau 

89 Trần Trúc Linh Đồng Tân A Tân Duyệt Đầm Dơi Cà Mau 

90 Trần Quang Cường Tân Trung Tân Duyệt Đầm Dơi Cà Mau 

91 Hồ Hoàng Diệu Tân Long C Tân Tiến Đầm Dơi Cà Mau 

92 Lê Văn Sáng Thuận Long Tân Tiến Đầm Dơi Cà Mau 
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Tt  Họ tên Ấp Xã Huyện Tỉnh 

93 Ngô Tấn Hải Thuận Long A Tân Tiến Đầm Dơi Cà Mau 

94 Diệp Văn Hải Công Điền Tân Trung Đầm Dơi Cà Mau 

95 Nguyễn Văn Tuấn Công Điền Tân Trung Đầm Dơi Cà Mau 

96 Nguyễn Văn Thưởng Thanh Đạm B Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau 

97 Nguyễn Hoài Hận Tân Quảng B Nguyễn Việt Khái Phú Tân Cà Mau 

98 Ngô Minh Hiểu Tân Quảng Tây Nguyễn Việt Khái Phú Tân Cà Mau 

99 Quách Văn Thôi Tân Điền A Phú Tân Phú Tân Cà Mau 

100 Nguyễn Văn Năng Đất Sét Phú Thuận Phú Tân Cà Mau 

101 Nguyễn Văn Nguyễn Đất Sét Phú Thuận Phú Tân Cà Mau 

102 Lê Kiên Trung Giáp Nước Phú Thuận Phú Tân Cà Mau 

103 Lê Trọng Yêm Mỹ Bình Phú Thuận Phú Tân Cà Mau 

104 Tô Thanh Long Rạch Láng Phú Thuận Phú Tân Cà Mau 

105 Trần Hoàng Đảm Rạch Láng  Phú Thuận Phú Tân Cà Mau 

106 Cao Văn Thông Tân Nghĩa Rạch Chéo Phú Tân Cà Mau 

107 Văn Học Hương Bào Thùng Rạch Chèo Phú Tân Cà Mau 

108 Nguyễn Ngọc Trung Kết Nghĩa Tân Hải Phú Tân Cà Mau 

109 Lữ Văn Chen Thanh Đạm Tân Hải Phú Tân Cà Mau 

110 Đặng Quang Huy Hưng Hiệp Tân Hưng Tây Phú Tân Cà Mau 

111 Đỗ Trọng Nguyễn Quảng Phú Tân Hưng Tây Phú Tân Cà Mau 

112 Nguyễn Văn Tạc Cái Đôi Nhỏ Việt Khái Phú Tân Cà Mau 

113 Đỗ Bỉnh Linh Kiến Vàng A Việt Thắng Phú Tân Cà Mau 

114 Đỗ Văn Quốc Kiến Vàng A Việt Thắng Phú Tân Cà Mau 

115 Nguyễn Minh Khương Kiến Vàng A Việt Thắng Phú Tân Cà Mau 

116 Nguyễn Thế Hải Thuận Hòa Gia Hòa Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

117 Nguyễn Thành Trung An Hòa Gia Hòa 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

118 Võ Văn Việt Công Hòa Gia Hòa 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

119 Lâm Văn Chấn Tam Hòa Gia Hòa 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

120 Trần Hồng Liêm Tam Hòa Gia Hòa 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

121 Đặng Văn Sô Vinh A Gia Hòa 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

122 Nguyễn Trường Giang Vĩnh A Gia Hòa 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

123 Trương Trường Giang Tân Hòa Gia Hòa 2 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

124 Võ Thị Vẹ Tân Hòa Gia Hòa 2 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

125 Nguyễn Thanh Vũ Thuận Phú Gia Hòa 2 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

126 Bùi Văn Liêm Hòa Đê Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

127 Nguyễn Trung Tình Hòa Đê Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

128 Lê Văn Chánh Hòa Đức Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

129 Mai Dương Tử Hòa Đức Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

130 Nguyễn Hoàng Vũ Hòa Đức Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

131 Nguyễn Văn Dũng Hòa Đức Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

132 Nguyễn Văn Lón Hòa Đức Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

133 Ngô Văn Danh Hòa Nhạn Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

134 Trương Văn Hai Hòa Nhạn Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

135 Lương Văn Lý Hòa Phước Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

136 Triệu Xuân Thống Hòa Phước Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

137 Nguyễn Minh Tân Hòa Tân Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

138 Bùi Minh Quân Hòa Trực Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

139 Đinh Tiên Hoàng Hòa Trực Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 
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Tt  Họ tên Ấp Xã Huyện Tỉnh 

140 Nguyễn Minh Tùng Hòa Trực Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

141 Nguyễn Văn Chương Hòa Trực Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

142 Phạm Văn Kế Hòa Trực Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

143 Phạm Văn Sĩ Hòa Trực Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

144 Phạm Văn Đang Hòa Trung Hòa Tú 1 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

145 Võ Văn Liệt Dương Hiểng Hòa Tú 2 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

146 Huỳnh Văn Lắm Dương Kiển Hòa Tú 2 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

147 Đặng Văn Thưởng Hòa Bình Hòa Tú 2 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

148 Triệu Văn Lên Hòa Nhờ A Hòa Tú 2 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

149 Nguyễn Văn Mướt Hòa Nhờ B Hòa Tú 2 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

150 Bùi Tấn Danh Minh Duy Hòa Tú 2 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

151 Võ Thạch Oanh Minh Duy Hòa Tú 2 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

152 Huỳnh Tấn Học Hòa Đặng Ngọc Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

153 Nguyễn Văn Cường Hòa Đặng Ngọc Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

154 Lê Hoàng Em Hòa Lời Ngọc Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

155 Võ Văn Thương Hòa Lời Ngọc Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

156 Trần Minh Văn Hòa Thọ Ngọc Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

157 Huỳnh Văn Hội Hòa Thọ  Ngọc Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

158 Huỳnh Văn Thêm Hòa Thọ  Ngọc Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

159 Trần Minh Khiêm Hòa Thọ  Ngọc Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

160 Nguyễn Văn Bé Hòa Thượng Ngọc Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

161 Ngô Đoàn Vũ Huỳnh Công Đê Ngọc Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

162 Nguyễn Vĩnh Hiệp Huỳnh Công Đê Ngọc Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

163 Võ Thị Liệt Huỳnh Công Đê Ngọc Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

164 Huỳnh Văn Thêm Lê Văn Xe Ngọc Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

165 La Văn Vũ Lê Văn Xe Ngọc Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

166 Lư Ngọc Toàn Lê Văn Xe Ngọc Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

167 Phạm Văn Trung Lê Văn Xe Ngọc Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

168 Huỳnh Văn Lường Cổ Cò Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

169 Trần Quốc Toản Cổ Cò Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

170 Phan Thanh Đoàn Hòa Đại Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

171 Huỳnh Thanh Tâm Hòa Lý Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

172 Phạm Phước Quang Hòa Lý Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

173 Nguyễn Tấn Đạt Hòa Muôn Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

174 Huỳnh Ngọc Bửu Hòa Tần Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

175 Phạm Thị Mỹ Hiệp Hòa Tần Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

176 Trần Văn Khai Hòa Tần Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

177 Nguyễn Hoàng Tuấn Lương Văn Hoàng Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

178 Trịnh Minh Thống Lương Văn Hoàng Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

179 Trương Thạch Sum Lương Văn Hoàng Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

180 Đoàn Minh Sánh Lương Văn Huỳnh Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

181 Hồ Văn Nghĩa Trần Minh Quyền Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

182 Lê Văn Út Trần Minh Quyền Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

183 Nguyễn Trung Kiên Sông Cái 1 Thám Đôn Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

184 Tiêu Minh Quang Khu 1 Thạnh Phú Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

185 Dương Minh Thành Khu 4 Thạnh Phú Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

186 Trần Thanh Tòng Khu 4 Thạnh Phú Mỹ Xuyên Sóc Trăng 
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187 Lâm Văn Thống Phú Thành Thạnh Phú Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

188 Trần Chí Thân Phú Thành Thạnh Phú Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

189 Trần Vĩnh Nghi Phú Thành Thạnh Phú Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

190 Nguyễn Quốc Thắng Hòa Khanh Thạnh Qưới Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

191 Kha Đông Hồ Thạnh An Thạnh Qưới Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

192 Lê Minh Truyện Thạnh Thới Thạnh Qưới Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

193 Trần Văn Trưởng Thạnh Lợi TT.Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Sóc Trăng 

194 Lê Út Liệt Nam Chánh Lịch Hội Thượng Trần Đề Sóc Trăng 

195 Nguyễn Văn Hiệp Nam Chánh Lịch Hội Thượng Trần Đề Sóc Trăng 

196 Trần Phạm Công Nam Chánh Lịch Hội Thượng Trần Đề Sóc Trăng 

197 Trần Quốc Bình Nam Chánh Lịch Hội Thượng Trần Đề Sóc Trăng 

198 Trần Hồng Sang Sóc Lèo Lịch Hội Thượng Trần Đề Sóc Trăng 

199 Trần Hoàng Sang Sóc Lèo B Lịch Hội Thượng Trần Đề Sóc Trăng 

200 Phạm Văn Thuận Đầy Hưởng 2 Thạnh Thới An Trần Đề Sóc Trăng 

201 Trần Văn Thà Thanh Nhàn Thạnh Thới An Trần Đề Sóc Trăng 

202 Khưu Thanh Tùng Nhà Thờ Trung Bình Trần Đề Sóc Trăng 

203 Lâm Hoàng Huy Nhà Thờ Trung Bình Trần Đề Sóc Trăng 

204 Phan Phương Qúi Nhà Thờ Trung Bình Trần Đề Sóc Trăng 

205 Lý Kim Sơn Hòa Khởi Hòa Đông Vĩnh Châu Sóc Trăng 

206 Phan Văn Khoa Nguyễn Út Hòa Đông Vĩnh Châu Sóc Trăng 

207 Quách Minh Triển Trà Teo Hòa Đông Vĩnh Châu Sóc Trăng 

208 Trần Thi Quang Trà Miên Khang Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

209 Nguyễn Văn Mến Bưng Tum Khánh Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

210 Nguyễn Văn Quý Châu Khánh Khánh Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

211 Nguyễn Văn Xe Châu Khánh Khánh Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

212 Đinh Tấn Hùng Khóm Bưng Tung Khánh Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

213 Lý Văn Lý Khóm Lẫm Thiết Khánh Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

214 Trần Văn Đây Nguyễn Út Khánh Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

215 Nguyễn Văn Kha Trà Niên  Khánh Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

216 Lê Đoàn Kết Ca Lạc Lạc Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

217 Ong Đông Huê Hòa Nam Lạc Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

218 Dương Chí Công Tân Thới Lạc Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

219 Nguyễn Duy Hà Tân Thới Lạc Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

220 Nguyễn Quốc Nam Vĩnh Biên Lạc Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

221 Hồ Hoàng Dự Vĩnh Thạnh B Lạc Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

222 Trần Hoàng Em Lềnh Buối Lai Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

223 Mai Hoàng Tùng Plây Chóp B Lai Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

224 Ngô Xịa Prây Chóp B Lai Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

225 Kim Hoài Nam Xẻo Cà Lai Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

226 Dương Phổ Xẻo Cóc Lai Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

227 Đỗ Thị Cẩm Lệ Xẻo Su Lai Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

228 Ngô Thuận Xẻo Su Lai Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

229 Lý Tuấn Tiển Xẻo Xu Lai Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

230 Sơn Minh Sang Xẻo Xu Lai Hòa Vĩnh Châu Sóc Trăng 

231 Trương Văn Sử Lương Văn Hoàng Ngọc Tố Vĩnh Châu Sóc Trăng 

232 Lưu Văn Thanh Khóm 2 Phường 1 Vĩnh Châu Sóc Trăng 

233 Châu Nãi Long Khóm 7 Phường 1 Vĩnh Châu Sóc Trăng 
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234 Ong Ủ Khóm 7 Phường 1 Vĩnh Châu Sóc Trăng 

235 Trần Oanh Giồng Me Phường 2 Vĩnh Châu Sóc Trăng 

236 Lý Văn Bình Khóm Giồng Me Phường 2 Vĩnh Châu Sóc Trăng 

237 Ngô Trí Khiêm Soài Còn Phường 2 Vĩnh Châu Sóc Trăng 

238 Lâm Văn Hòa Phường 2 Vĩnh Châu Vĩnh Châu Sóc Trăng 

239 Ong Hoàng Giang Huỳnh Kì Vĩnh Hải Vĩnh Châu Sóc Trăng 

240 Đặng Ngọc Hưởng Huỳnh Kỳ Vĩnh Hải Vĩnh Châu Sóc Trăng 

241 Ong Văn Xuân Huỳnh Kỳ Vĩnh Hải Vĩnh Châu Sóc Trăng 

242 Trần Thị Bạch Huỳnh Kỳ Vĩnh Hải Vĩnh Châu Sóc Trăng 

243 Lý Văn Ngỏng Vĩnh Thạnh A Vĩnh Hải Vĩnh Châu Sóc Trăng 

244 Nguyễn Chí Vui Vĩnh Thạnh A Vĩnh Hải Vĩnh Châu Sóc Trăng 

245 Kim Sa Khong Đặng Văn Đông Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

246 Lý Thị Xà Dol Đặng Văn Đông Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

247 Trà Huy Đặng Văn Đông Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

248 Phan Thanh Thuyền Tân Hùng Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

249 Tô Hoàng Sâm Tân Hùng Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

250 Trịnh Văn Diệp Tân Hùng Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

251 Lê Văn Huynh Tân Hưng Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

252 Lý Văn Ngon Tân Hưng Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

253 Trần Văn Phì Tân Hưng Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

254 Lê Văn Khởi Tân Lập Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

255 Nguyễn Thanh Ngươn Tân Lập Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

256 Nguyễn Thị Ngọc Thể Tân Lập Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

257 Nguyễn Văn Huệ Tân Lập Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

258 Kim Keo Tân Lập A Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

259 Nguyễn Tấn Thương Tân Thành 4 Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

260 Lê Thị Nhung Tân Thành A Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

261 Trần Minh Hoàng Tân Thành A Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

262 Nguyễn Thanh Hà Tân Thành B Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

263 Dương Hoàng Ngân Tân Tỉnh Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

264 Nguyễn Minh Mến Tân Tỉnh Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

265 Nguyễn Văn Hậu Tân Tỉnh Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 

266 Dương Mũi Chu Âu Thọ B Vĩnh Lợi Vĩnh Châu Sóc Trăng 

267 Nguyễn Minh Nhật Biển Dưới Vĩnh Phước Vĩnh Châu Sóc Trăng 

268 Trịnh Ngọc Hạnh Biển Trên Vĩnh Phước Vĩnh Châu Sóc Trăng 

269 Tăng Sa Khum Đại Trị Vĩnh Phước Vĩnh Châu Sóc Trăng 

270 Võ Minh Giáp Đại Trị Vĩnh Phước Vĩnh Châu Sóc Trăng 

271 Trần Đức Nam Khóm Đa Vĩnh Phước Vĩnh Châu Sóc Trăng 

272 Hoàng Văn Hải Khóm Đại Trị Vĩnh Phước Vĩnh Châu Sóc Trăng 

273 Sơn Pho La Khóm Sở Tại Vĩnh Phước Vĩnh Châu Sóc Trăng 

274 Trần Hải Thuyền Tân Qui Vĩnh Phước Vĩnh Châu Sóc Trăng 

275 Trần Văn Vinh Tân Qui Vĩnh Phước Vĩnh Châu Sóc Trăng 

276 Trần Văn Xuân Vĩnh Thành Vĩnh Phước Vĩnh Châu Sóc Trăng 

277 Lâm Cà Lỹ Wach Pich Vĩnh Phước Vĩnh Châu Sóc Trăng 

278 Sơn Đại Wach Pich Vĩnh Phước Vĩnh Châu Sóc Trăng 

279 Phan Vũ Phong Năm Căn Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

280 Mai Hoàng Hiếu Tân Hòa Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 
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281 Huỳnh Ngọc Khánh Tân Nam Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

282 Lê Trường Hải Tân Trà Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

283 Châu Văn Toàn Tham Chu Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

284 Hứa Thị Trung Tham Chu Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

285 Lâm Bảo Thu Tham Chu Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

286 Lâm Văn Rum Tham Chu Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

287 Ngô Quích Tham Chu Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

288 Ngô Si Vanh Na Tham Chu Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

289 Sơn Tha Tham Chu Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

290 Thạch Khôl Tham Chu Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

291 Thạch Ma Ra Tham Chu Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

292 Thạch Thị Lệ Na Tham Chu Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

293 Tô Sơn Tham Chu Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

294 Trần Quốc Thanh Trà Vân A Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

295 Danh Trọng Trà Vôn A Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

296 Kim Vương Trà Vôn A Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

297 Sơn Đinh Trà Vôn B Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

298 Thạch Thị Phiên Trà Vôn B Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

299 Vưu Kiến Út Trà Vôn B Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 

300 Đặng Văn Kiệt Xẻo Xu Vĩnh Tân Vĩnh Châu Sóc Trăng 
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PHỤ LỤC 6. DANH SÁCH 30 ĐẠI LÝ THAM GIA KHẢO SÁT 

 

Tt Tên Đại lý Địa chỉ Cấp 

1 CTY TNHH MTV CCU THỦY SẢN MINH PHÚ Hậu Giang Cấp 1 

2 CTY TNHH MTV THỦY SẢN CHÍ LINH Cà Mau Cấp 1 

3 CTY TNHH MTV THỦY SẢN NGỌC TIÊN Cà Mau Cấp 2 

4 Trần Văn Đảm Cà Mau Cấp 2 

5 Phan Thanh Dự Cà Mau Cấp 2 

6 Pham Văn Gần Cà Mau Cấp 2 

7 DNTN THỦY SẢN DIỄM MY Cà Mau Cấp 2 

8 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HỮU LỘC Sóc Trăng Cấp 1 

9 CTY TNHH MTV MINH HY Cà Mau Cấp 1 

10 CTY TNHH PHAN VIỆT ĐÁNG Sóc Trăng Cấp 1 

11 DNTN THỦY HẢI SẢN SƠN ĐƯỜNG Sóc Trăng Cấp 1 

12 CTY TNHH MTV THÁI BÌNH Cà Mau Cấp 1 

13 CTY TNHH MTV XNK THỦY SẢN THIÊN MÃ HUỲNH Cà Mau Cấp 1 

14 CTY TNHH THỦY SẢN TRƯỜNG HẠNH Cà Mau Cấp 1 

15 Trần Duy Khánh Bạc Liêu Cấp 2 

16 Huỳnh Văn Khuynh Cà Mau Cấp 2 

17 CTY TNHH THỦY SẢN TRẦN VĂN TIÊN Cà Mau Cấp 1 

18 DNTN THỦY SẢN Ý BẢO Cà Mau Cấp 2 

19 Nguyễn Ly Bôi Cà Mau Cấp 2 

20 CTY TNHH MTV THỦY SẢN VĨNH BẢO Cà Mau Cấp 1 

21 Nguyễn Kim Cương Bạc Liêu Cấp 2 

22 Lương Văn Hòa Cà Mau Cấp 2 

23 DNTN THỦY SẢN TRÚC LAM Cà Mau Cấp 2 

24 Nguyễn Văn Tuấn Cà Mau Cấp 2 

25 Huỳnh Văn Kha Sóc Trăng Cấp 2 

26 Lê Thị Bé Tư Sóc Trăng Cấp 2 

27 Bùi Tuấn Kiệt Cà Mau Cấp 2 

28 Trần Tuấn Em Bạc Liêu Cấp 2 

29 Dương Thị Thu Cà Mau Cấp 2 

30 Nguyễn Thanh Lâm Bạc Liêu Cấp 2 
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PHỤ LỤC 7. HỆ SỐ GINI CHO THỊ PHẦN CỦA HỘ NUÔI ĐƯỢC KHẢO SÁT 

 

Tt  

% trên 

tổng 

Cộng dồn 

trên tổng (Pi) 
(Pi+1 - Pi) 

Sản lượng 

(kg) 
Thị phần 

Cộng dồn của 

thị phần (Si) 
Si + Si+1 

207     0,0033         0,0033       0,0033       14.476       0,0199         0,0199                0,0547  

43     0,0033         0,0067       0,0033       10.729       0,0148         0,0347                0,0834  

203     0,0033         0,0100       0,0033       10.165       0,0140         0,0487                0,1096  

206     0,0033         0,0133       0,0033         8.850       0,0122         0,0609                0,1339  

58     0,0033         0,0167       0,0033         8.779       0,0121         0,0730                0,1579  

55     0,0033         0,0200       0,0033         8.607       0,0119         0,0849                0,1814  

281     0,0033         0,0233       0,0033         8.495       0,0117         0,0966                0,2033  

72     0,0033         0,0267       0,0033         7.400       0,0102         0,1068                0,2236  

112     0,0033         0,0300       0,0033         7.300       0,0101         0,1168                0,2435  

239     0,0033         0,0333       0,0033         7.202       0,0099         0,1267                0,2632  

249     0,0033         0,0367       0,0033         7.066       0,0097         0,1365                0,2824  

255     0,0033         0,0400       0,0033         6.880       0,0095         0,1459                0,3011  

208     0,0033         0,0433       0,0033         6.715       0,0092         0,1552                0,3196  

197     0,0033         0,0467       0,0033         6.703       0,0092         0,1644                0,3379  

79     0,0033         0,0500       0,0033         6.537       0,0090         0,1734                0,3556  

30     0,0033         0,0533       0,0033         6.340       0,0087         0,1822                0,3729  

104     0,0033         0,0567       0,0033         6.190       0,0085         0,1907                0,3898  

94     0,0033         0,0600       0,0033         6.100       0,0084         0,1991                0,4063  

35     0,0033         0,0633       0,0033         5.881       0,0081         0,2072                0,4224  

80     0,0033         0,0667       0,0033         5.830       0,0080         0,2152                0,4384  

59     0,0033         0,0700       0,0033         5.800       0,0080         0,2232                0,4544  

42     0,0033         0,0733       0,0033         5.757       0,0079         0,2311                0,4701  

293     0,0033         0,0767       0,0033         5.700       0,0079         0,2390                0,4857  

98     0,0033         0,0800       0,0033         5.600       0,0077         0,2467                0,5007  

23     0,0033         0,0833       0,0033         5.305       0,0073         0,2540                0,5153  

54     0,0033         0,0867       0,0033         5.300       0,0073         0,2613                0,5299  

111     0,0033         0,0900       0,0033         5.250       0,0072         0,2686                0,5443  

73     0,0033         0,0933       0,0033         5.200       0,0072         0,2757                0,5585  

108     0,0033         0,0967       0,0033         5.157       0,0071         0,2828                0,5727  

67     0,0033         0,1000       0,0033         5.100       0,0070         0,2898                0,5866  

52     0,0033         0,1033       0,0033         5.000       0,0069         0,2967                0,6003  

37     0,0033         0,1067       0,0033         4.950       0,0068         0,3035                0,6139  

289     0,0033         0,1100       0,0033         4.950       0,0068         0,3104                0,6275  

83     0,0033         0,1133       0,0033         4.935       0,0068         0,3172                0,6411  

81     0,0033         0,1167       0,0033         4.900       0,0067         0,3239                0,6545  

27     0,0033         0,1200       0,0033         4.850       0,0067         0,3306                0,6678  

61     0,0033         0,1233       0,0033         4.800       0,0066         0,3372                0,6810  

236     0,0033         0,1267       0,0033         4.744       0,0065         0,3437                0,6940  

3     0,0033         0,1300       0,0033         4.709       0,0065         0,3502                0,7069  

57     0,0033         0,1333       0,0033         4.687       0,0065         0,3567                0,7198  

9     0,0033         0,1367       0,0033         4.670       0,0064         0,3631                0,7326  

100     0,0033         0,1400       0,0033         4.614       0,0064         0,3695                0,7453  

12     0,0033         0,1433       0,0033         4.590       0,0063         0,3758                0,7579  

88     0,0033         0,1467       0,0033         4.550       0,0063         0,3821                0,7704  



 

25 
 

 

Tt  

% trên 

tổng 

Cộng dồn 

trên tổng (Pi) 
(Pi+1 - Pi) 

Sản lượng 

(kg) 
Thị phần 

Cộng dồn của 

thị phần (Si) 
Si + Si+1 

29     0,0033         0,1500       0,0033         4.544       0,0063         0,3883                0,7828  

195     0,0033         0,1533       0,0033         4.497       0,0062         0,3945                0,7951  

28     0,0033         0,1567       0,0033         4.400       0,0061         0,4006                0,8069  

298     0,0033         0,1600       0,0033         4.170       0,0057         0,4063                0,8183  

210     0,0033         0,1633       0,0033         4.110       0,0057         0,4120                0,8296  

39     0,0033         0,1667       0,0033         4.079       0,0056         0,4176                0,8408  

95     0,0033         0,1700       0,0033         4.050       0,0056         0,4232                0,8519  

53     0,0033         0,1733       0,0033         4.014       0,0055         0,4287                0,8628  

38     0,0033         0,1767       0,0033         3.930       0,0054         0,4341                0,8736  

93     0,0033         0,1800       0,0033         3.900       0,0054         0,4395                0,8842  

102     0,0033         0,1833       0,0033         3.750       0,0052         0,4447                0,8945  

196     0,0033         0,1867       0,0033         3.750       0,0052         0,4498                0,9048  

17     0,0033         0,1900       0,0033         3.700       0,0051         0,4549                0,9149  

41     0,0033         0,1933       0,0033         3.670       0,0051         0,4600                0,9249  

91     0,0033         0,1967       0,0033         3.600       0,0050         0,4649                0,9348  

205     0,0033         0,2000       0,0033         3.600       0,0050         0,4699                0,9447  

230     0,0033         0,2033       0,0033         3.570       0,0049         0,4748                0,9545  

26     0,0033         0,2067       0,0033         3.556       0,0049         0,4797                0,9642  

4     0,0033         0,2100       0,0033         3.480       0,0048         0,4845                0,9738  

31     0,0033         0,2133       0,0033         3.446       0,0047         0,4893                0,9832  

85     0,0033         0,2167       0,0033         3.416       0,0047         0,4940                0,9926  

65     0,0033         0,2200       0,0033         3.400       0,0047         0,4986                1,0020  

75     0,0033         0,2233       0,0033         3.400       0,0047         0,5033                1,0113  

113     0,0033         0,2267       0,0033         3.400       0,0047         0,5080                1,0206  

68     0,0033         0,2300       0,0033         3.326       0,0046         0,5126                1,0297  

66     0,0033         0,2333       0,0033         3.300       0,0045         0,5171                1,0387  

71     0,0033         0,2367       0,0033         3.200       0,0044         0,5215                1,0475  

101     0,0033         0,2400       0,0033         3.170       0,0044         0,5259                1,0562  

218     0,0033         0,2433       0,0033         3.150       0,0043         0,5303                1,0648  

219     0,0033         0,2467       0,0033         3.150       0,0043         0,5346                1,0735  

22     0,0033         0,2500       0,0033         3.140       0,0043         0,5389                1,0821  

13     0,0033         0,2533       0,0033         3.100       0,0043         0,5432                1,0906  

18     0,0033         0,2567       0,0033         3.100       0,0043         0,5475                1,0992  

60     0,0033         0,2600       0,0033         3.100       0,0043         0,5517                1,1077  

74     0,0033         0,2633       0,0033         3.100       0,0043         0,5560                1,1163  

278     0,0033         0,2667       0,0033         3.100       0,0043         0,5603                1,1248  

99     0,0033         0,2700       0,0033         3.097       0,0043         0,5645                1,1333  

69     0,0033         0,2733       0,0033         3.073       0,0042         0,5688                1,1417  

40     0,0033         0,2767       0,0033         3.019       0,0042         0,5729                1,1500  

82     0,0033         0,2800       0,0033         3.000       0,0041         0,5771                1,1582  

89     0,0033         0,2833       0,0033         3.000       0,0041         0,5812                1,1665  

90     0,0033         0,2867       0,0033         3.000       0,0041         0,5853                1,1747  

169     0,0033         0,2900       0,0033         2.940       0,0040         0,5894                1,1827  

76     0,0033         0,2933       0,0033         2.900       0,0040         0,5934                1,1907  

19     0,0033         0,2967       0,0033         2.860       0,0039         0,5973                1,1985  
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127     0,0033         0,3000       0,0033         2.794       0,0038         0,6012                1,2061  

62     0,0033         0,3033       0,0033         2.780       0,0038         0,6050                1,2138  

280     0,0033         0,3067       0,0033         2.760       0,0038         0,6088                1,2214  

20     0,0033         0,3100       0,0033         2.751       0,0038         0,6126                1,2289  

96     0,0033         0,3133       0,0033         2.700       0,0037         0,6163                1,2363  

2     0,0033         0,3167       0,0033         2.690       0,0037         0,6200                1,2437  

256     0,0033         0,3200       0,0033         2.655       0,0037         0,6237                1,2509  

222     0,0033         0,3233       0,0033         2.613       0,0036         0,6273                1,2581  

87     0,0033         0,3267       0,0033         2.600       0,0036         0,6308                1,2651  

33     0,0033         0,3300       0,0033         2.500       0,0034         0,6343                1,2720  

110     0,0033         0,3333       0,0033         2.480       0,0034         0,6377                1,2788  

45     0,0033         0,3367       0,0033         2.450       0,0034         0,6411                1,2855  

202     0,0033         0,3400       0,0033         2.450       0,0034         0,6444                1,2922  

198     0,0033         0,3433       0,0033         2.425       0,0033         0,6478                1,2989  

200     0,0033         0,3467       0,0033         2.410       0,0033         0,6511                1,3055  

92     0,0033         0,3500       0,0033         2.400       0,0033         0,6544                1,3121  

115     0,0033         0,3533       0,0033         2.400       0,0033         0,6577                1,3187  

5     0,0033         0,3567       0,0033         2.350       0,0032         0,6610                1,3251  

21     0,0033         0,3600       0,0033         2.350       0,0032         0,6642                1,3316  

77     0,0033         0,3633       0,0033         2.350       0,0032         0,6674                1,3380  

56     0,0033         0,3667       0,0033         2.300       0,0032         0,6706                1,3443  

63     0,0033         0,3700       0,0033         2.251       0,0031         0,6737                1,3505  

24     0,0033         0,3733       0,0033         2.250       0,0031         0,6768                1,3567  

180     0,0033         0,3767       0,0033         2.245       0,0031         0,6799                1,3628  

266     0,0033         0,3800       0,0033         2.195       0,0030         0,6829                1,3688  

199     0,0033         0,3833       0,0033         2.172       0,0030         0,6859                1,3748  

7     0,0033         0,3867       0,0033         2.150       0,0030         0,6889                1,3807  

78     0,0033         0,3900       0,0033         2.150       0,0030         0,6918                1,3866  

229     0,0033         0,3933       0,0033         2.100       0,0029         0,6947                1,3923  

290     0,0033         0,3967       0,0033         2.100       0,0029         0,6976                1,3981  

182     0,0033         0,4000       0,0033         2.096       0,0029         0,7005                1,4039  

128     0,0033         0,4033       0,0033         2.084       0,0029         0,7034                1,4096  

114     0,0033         0,4067       0,0033         2.060       0,0028         0,7062                1,4152  

84     0,0033         0,4100       0,0033         2.050       0,0028         0,7090                1,4209  

204     0,0033         0,4133       0,0033         2.050       0,0028         0,7119                1,4265  

151     0,0033         0,4167       0,0033         2.050       0,0028         0,7147                1,4322  

32     0,0033         0,4200       0,0033         2.040       0,0028         0,7175                1,4377  

86     0,0033         0,4233       0,0033         2.000       0,0028         0,7202                1,4432  

109     0,0033         0,4267       0,0033         2.000       0,0028         0,7230                1,4488  

292     0,0033         0,4300       0,0033         2.000       0,0028         0,7258                1,4542  

264     0,0033         0,4333       0,0033         1.931       0,0027         0,7284                1,4595  

160     0,0033         0,4367       0,0033         1.920       0,0026         0,7311                1,4648  

275     0,0033         0,4400       0,0033         1.920       0,0026         0,7337                1,4700  

178     0,0033         0,4433       0,0033         1.900       0,0026         0,7363                1,4753  

252     0,0033         0,4467       0,0033         1.900       0,0026         0,7389                1,4804  
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25     0,0033         0,4500       0,0033         1.850       0,0025         0,7415                1,4855  

36     0,0033         0,4533       0,0033         1.850       0,0025         0,7440                1,4906  

137     0,0033         0,4567       0,0033         1.850       0,0025         0,7466                1,4957  

201     0,0033         0,4600       0,0033         1.840       0,0025         0,7491                1,5007  

16     0,0033         0,4633       0,0033         1.800       0,0025         0,7516                1,5057  

64     0,0033         0,4667       0,0033         1.800       0,0025         0,7541                1,5106  

132     0,0033         0,4700       0,0033         1.780       0,0025         0,7565                1,5155  

150     0,0033         0,4733       0,0033         1.780       0,0025         0,7590                1,5204  

262     0,0033         0,4767       0,0033         1.750       0,0024         0,7614                1,5252  

271     0,0033         0,4800       0,0033         1.750       0,0024         0,7638                1,5300  

220     0,0033         0,4833       0,0033         1.730       0,0024         0,7662                1,5347  

70     0,0033         0,4867       0,0033         1.700       0,0023         0,7685                1,5394  

243     0,0033         0,4900       0,0033         1.690       0,0023         0,7709                1,5440  

190     0,0033         0,4933       0,0033         1.686       0,0023         0,7732                1,5487  

240     0,0033         0,4967       0,0033         1.680       0,0023         0,7755                1,5533  

8     0,0033         0,5000       0,0033         1.670       0,0023         0,7778                1,5579  

299     0,0033         0,5033       0,0033         1.670       0,0023         0,7801                1,5625  

118     0,0033         0,5067       0,0033         1.662       0,0023         0,7824                1,5670  

116     0,0033         0,5100       0,0033         1.644       0,0023         0,7846                1,5715  

163     0,0033         0,5133       0,0033         1.630       0,0022         0,7869                1,5760  

282     0,0033         0,5167       0,0033         1.620       0,0022         0,7891                1,5805  

125     0,0033         0,5200       0,0033         1.618       0,0022         0,7914                1,5849  

34     0,0033         0,5233       0,0033         1.600       0,0022         0,7936                1,5893  

107     0,0033         0,5267       0,0033         1.600       0,0022         0,7958                1,5937  

217     0,0033         0,5300       0,0033         1.585       0,0022         0,7979                1,5980  

153     0,0033         0,5333       0,0033         1.554       0,0021         0,8001                1,6023  

260     0,0033         0,5367       0,0033         1.550       0,0021         0,8022                1,6066  

49     0,0033         0,5400       0,0033         1.540       0,0021         0,8043                1,6108  

122     0,0033         0,5433       0,0033         1.530       0,0021         0,8064                1,6150  

1     0,0033         0,5467       0,0033         1.520       0,0021         0,8085                1,6192  

97     0,0033         0,5500       0,0033         1.520       0,0021         0,8106                1,6234  

162     0,0033         0,5533       0,0033         1.517       0,0021         0,8127                1,6275  

238     0,0033         0,5567       0,0033         1.500       0,0021         0,8148                1,6316  

248     0,0033         0,5600       0,0033         1.500       0,0021         0,8169                1,6357  

44     0,0033         0,5633       0,0033         1.470       0,0020         0,8189                1,6398  

291     0,0033         0,5667       0,0033         1.460       0,0020         0,8209                1,6437  

47     0,0033         0,5700       0,0033         1.420       0,0020         0,8229                1,6477  

215     0,0033         0,5733       0,0033         1.420       0,0020         0,8248                1,6515  

129     0,0033         0,5767       0,0033         1.404       0,0019         0,8267                1,6554  

186     0,0033         0,5800       0,0033         1.400       0,0019         0,8287                1,6593  

156     0,0033         0,5833       0,0033         1.395       0,0019         0,8306                1,6631  

11     0,0033         0,5867       0,0033         1.380       0,0019         0,8325                1,6669  

225     0,0033         0,5900       0,0033         1.375       0,0019         0,8344                1,6707  

134     0,0033         0,5933       0,0033         1.373       0,0019         0,8363                1,6744  

158     0,0033         0,5967       0,0033         1.372       0,0019         0,8382                1,6782  



 

28 
 

 

Tt  

% trên 

tổng 

Cộng dồn 

trên tổng (Pi) 
(Pi+1 - Pi) 

Sản lượng 

(kg) 
Thị phần 

Cộng dồn của 

thị phần (Si) 
Si + Si+1 

159     0,0033         0,6000       0,0033         1.350       0,0019         0,8400                1,6819  

164     0,0033         0,6033       0,0033         1.350       0,0019         0,8419                1,6856  

221     0,0033         0,6067       0,0033         1.348       0,0019         0,8437                1,6893  

188     0,0033         0,6100       0,0033         1.340       0,0018         0,8456                1,6930  

149     0,0033         0,6133       0,0033         1.335       0,0018         0,8474                1,6966  

117     0,0033         0,6167       0,0033         1.300       0,0018         0,8492                1,7002  

123     0,0033         0,6200       0,0033         1.300       0,0018         0,8510                1,7038  

140     0,0033         0,6233       0,0033         1.300       0,0018         0,8528                1,7074  

235     0,0033         0,6267       0,0033         1.300       0,0018         0,8546                1,7110  

274     0,0033         0,6300       0,0033         1.290       0,0018         0,8564                1,7145  

214     0,0033         0,6333       0,0033         1.270       0,0017         0,8581                1,7180  

131     0,0033         0,6367       0,0033         1.268       0,0017         0,8599                1,7215  

152     0,0033         0,6400       0,0033         1.260       0,0017         0,8616                1,7249  

251     0,0033         0,6433       0,0033         1.250       0,0017         0,8633                1,7283  

254     0,0033         0,6467       0,0033         1.230       0,0017         0,8650                1,7317  

261     0,0033         0,6500       0,0033         1.230       0,0017         0,8667                1,7351  

287     0,0033         0,6533       0,0033         1.220       0,0017         0,8684                1,7384  

157     0,0033         0,6567       0,0033         1.205       0,0017         0,8700                1,7417  

46     0,0033         0,6600       0,0033         1.200       0,0017         0,8717                1,7451  

227     0,0033         0,6633       0,0033         1.200       0,0017         0,8734                1,7484  

244     0,0033         0,6667       0,0033         1.200       0,0017         0,8750                1,7517  

297     0,0033         0,6700       0,0033         1.200       0,0017         0,8767                1,7549  

279     0,0033         0,6733       0,0033         1.180       0,0016         0,8783                1,7582  

146     0,0033         0,6767       0,0033         1.169       0,0016         0,8799                1,7614  

295     0,0033         0,6800       0,0033         1.160       0,0016         0,8815                1,7646  

120     0,0033         0,6833       0,0033         1.150       0,0016         0,8831                1,7677  

142     0,0033         0,6867       0,0033         1.150       0,0016         0,8847                1,7709  

231     0,0033         0,6900       0,0033         1.150       0,0016         0,8862                1,7741  

300     0,0033         0,6933       0,0033         1.150       0,0016         0,8878                1,7772  

48     0,0033         0,6967       0,0033         1.140       0,0016         0,8894                1,7804  

165     0,0033         0,7000       0,0033         1.125       0,0015         0,8910                1,7834  

15     0,0033         0,7033       0,0033         1.120       0,0015         0,8925                1,7865  

246     0,0033         0,7067       0,0033         1.120       0,0015         0,8940                1,7896  

175     0,0033         0,7100       0,0033         1.115       0,0015         0,8956                1,7927  

168     0,0033         0,7133       0,0033         1.110       0,0015         0,8971                1,7957  

103     0,0033         0,7167       0,0033         1.100       0,0015         0,8986                1,7987  

106     0,0033         0,7200       0,0033         1.100       0,0015         0,9001                1,8018  

224     0,0033         0,7233       0,0033         1.100       0,0015         0,9016                1,8048  

283     0,0033         0,7267       0,0033         1.100       0,0015         0,9032                1,8078  

141     0,0033         0,7300       0,0033         1.085       0,0015         0,9047                1,8108  

171     0,0033         0,7333       0,0033         1.080       0,0015         0,9061                1,8138  

174     0,0033         0,7367       0,0033         1.079       0,0015         0,9076                1,8167  

124     0,0033         0,7400       0,0033         1.077       0,0015         0,9091                1,8197  

250     0,0033         0,7433       0,0033         1.076       0,0015         0,9106                1,8227  

284     0,0033         0,7467       0,0033         1.070       0,0015         0,9121                1,8256  
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176     0,0033         0,7500       0,0033         1.060       0,0015         0,9135                1,8285  

247     0,0033         0,7533       0,0033         1.060       0,0015         0,9150                1,8314  

147     0,0033         0,7567       0,0033         1.050       0,0014         0,9164                1,8343  

194     0,0033         0,7600       0,0033         1.050       0,0014         0,9179                1,8372  

216     0,0033         0,7633       0,0033         1.050       0,0014         0,9193                1,8401  

237     0,0033         0,7667       0,0033         1.050       0,0014         0,9208                1,8430  

285     0,0033         0,7700       0,0033         1.050       0,0014         0,9222                1,8459  

14     0,0033         0,7733       0,0033         1.037       0,0014         0,9236                1,8487  

294     0,0033         0,7767       0,0033         1.030       0,0014         0,9251                1,8515  

212     0,0033         0,7800       0,0033         1.020       0,0014         0,9265                1,8544  

276     0,0033         0,7833       0,0033         1.020       0,0014         0,9279                1,8571  

105     0,0033         0,7867       0,0033         1.000       0,0014         0,9293                1,8599  

121     0,0033         0,7900       0,0033         1.000       0,0014         0,9306                1,8626  

211     0,0033         0,7933       0,0033         1.000       0,0014         0,9320                1,8654  

226     0,0033         0,7967       0,0033         1.000       0,0014         0,9334                1,8682  

288     0,0033         0,8000       0,0033         1.000       0,0014         0,9348                1,8709  

296     0,0033         0,8033       0,0033         1.000       0,0014         0,9361                1,8736  

172     0,0033         0,8067       0,0033            980       0,0013         0,9375                1,8763  

173     0,0033         0,8100       0,0033            980       0,0013         0,9388                1,8790  

10     0,0033         0,8133       0,0033            975       0,0013         0,9402                1,8817  

213     0,0033         0,8167       0,0033            970       0,0013         0,9415                1,8844  

136     0,0033         0,8200       0,0033            964       0,0013         0,9429                1,8870  

51     0,0033         0,8233       0,0033            960       0,0013         0,9442                1,8897  

209     0,0033         0,8267       0,0033            960       0,0013         0,9455                1,8923  

187     0,0033         0,8300       0,0033            950       0,0013         0,9468                1,8949  

161     0,0033         0,8333       0,0033            927       0,0013         0,9481                1,8974  

135     0,0033         0,8367       0,0033            900       0,0012         0,9493                1,8999  

242     0,0033         0,8400       0,0033            900       0,0012         0,9506                1,9024  

286     0,0033         0,8433       0,0033            900       0,0012         0,9518                1,9048  

155     0,0033         0,8467       0,0033            894       0,0012         0,9530                1,9073  

138     0,0033         0,8500       0,0033            892       0,0012         0,9543                1,9097  

139     0,0033         0,8533       0,0033            889       0,0012         0,9555                1,9122  

6     0,0033         0,8567       0,0033            870       0,0012         0,9567                1,9146  

228     0,0033         0,8600       0,0033            870       0,0012         0,9579                1,9169  

272     0,0033         0,8633       0,0033            860       0,0012         0,9591                1,9193  

245     0,0033         0,8667       0,0033            850       0,0012         0,9602                1,9216  

270     0,0033         0,8700       0,0033            850       0,0012         0,9614                1,9240  

257     0,0033         0,8733       0,0033            835       0,0012         0,9626                1,9263  

273     0,0033         0,8767       0,0033            830       0,0011         0,9637                1,9285  

253     0,0033         0,8800       0,0033            820       0,0011         0,9648                1,9308  

189     0,0033         0,8833       0,0033            810       0,0011         0,9659                1,9330  

234     0,0033         0,8867       0,0033            810       0,0011         0,9671                1,9352  

268     0,0033         0,8900       0,0033            810       0,0011         0,9682                1,9375  

154     0,0033         0,8933       0,0033            805       0,0011         0,9693                1,9397  

177     0,0033         0,8967       0,0033            800       0,0011         0,9704                1,9419  
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Tt  

% trên 

tổng 

Cộng dồn 

trên tổng (Pi) 
(Pi+1 - Pi) 

Sản lượng 

(kg) 
Thị phần 

Cộng dồn của 

thị phần (Si) 
Si + Si+1 

233     0,0033         0,9000       0,0033            800       0,0011         0,9715                1,9441  

263     0,0033         0,9033       0,0033            800       0,0011         0,9726                1,9463  

192     0,0033         0,9067       0,0033            794       0,0011         0,9737                1,9485  

145     0,0033         0,9100       0,0033            792       0,0011         0,9748                1,9506  

181     0,0033         0,9133       0,0033            785       0,0011         0,9759                1,9528  

126     0,0033         0,9167       0,0033            770       0,0011         0,9769                1,9549  

133     0,0033         0,9200       0,0033            770       0,0011         0,9780                1,9570  

223     0,0033         0,9233       0,0033            770       0,0011         0,9790                1,9591  

50     0,0033         0,9267       0,0033            766       0,0011         0,9801                1,9612  

277     0,0033         0,9300       0,0033            760       0,0010         0,9811                1,9633  

184     0,0033         0,9333       0,0033            756       0,0010         0,9822                1,9654  

183     0,0033         0,9367       0,0033            753       0,0010         0,9832                1,9675  

267     0,0033         0,9400       0,0033            750       0,0010         0,9843                1,9695  

193     0,0033         0,9433       0,0033            730       0,0010         0,9853                1,9715  

265     0,0033         0,9467       0,0033            730       0,0010         0,9863                1,9735  

144     0,0033         0,9500       0,0033            715       0,0010         0,9873                1,9755  

191     0,0033         0,9533       0,0033            706       0,0010         0,9882                1,9774  

119     0,0033         0,9567       0,0033            700       0,0010         0,9892                1,9793  

258     0,0033         0,9600       0,0033            700       0,0010         0,9902                1,9813  

185     0,0033         0,9633       0,0033            690       0,0010         0,9911                1,9831  

259     0,0033         0,9667       0,0033            680       0,0009         0,9920                1,9850  

167     0,0033         0,9700       0,0033            672       0,0009         0,9930                1,9868  

148     0,0033         0,9733       0,0033            660       0,0009         0,9939                1,9886  

241     0,0033         0,9767       0,0033            650       0,0009         0,9948                1,9904  

179     0,0033         0,9800       0,0033            640       0,0009         0,9956                1,9922  

166     0,0033         0,9833       0,0033            634       0,0009         0,9965                1,9938  

143     0,0033         0,9867       0,0033            550       0,0008         0,9973                1,9953  

269     0,0033         0,9900       0,0033            520       0,0007         0,9980                1,9967  

170     0,0033         0,9933       0,0033            500       0,0007         0,9987                1,9981  

232     0,0033         0,9967       0,0033            500       0,0007         0,9994                1,9994  

130     0,0033         1,0000       0,0033            454       0,0006         1,0000                1,0000  

Cộng 0,0033 725.962 1,0000  421,77 

 

Gini = 1 - (0,0033 * 421,77) = -0,4059 = 0,4059 
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PHỤ LỤC 8. HỆ SỐ GINI CHO THỊ PHẦN CỦA TRUNG GIAN ĐƯỢC KHẢO SÁT 

Tt % trên tổng 
Cộng dồn 

trên tổng (Pi) 
(Pi+1 - Pi) 

Sản lượng  

(kg) 
Thị phần 

Cộng dồn 

của thị phần 

(Si) 

Si + Si+1 

10     0,0123         0,0123       0,0123            218.577       0,1505             0,15                0,4100  

54     0,0123         0,0247       0,0123            158.084       0,1089             0,26                0,6167  

2     0,0123         0,0370       0,0123            142.014       0,0978             0,36                0,7909  

13     0,0123         0,0494       0,0123            111.047       0,0765             0,43                0,9176  

15     0,0123         0,0617       0,0123              72.844       0,0502             0,48                1,0025  

5     0,0123         0,0741       0,0123              50.379       0,0347             0,52                1,0715  

1     0,0123         0,0864       0,0123              49.813       0,0343             0,55                1,1334  

9     0,0123         0,0988       0,0123              40.046       0,0276             0,58                1,1848  

12     0,0123         0,1111       0,0123              34.602       0,0238             0,60                1,2307  

17     0,0123         0,1235       0,0123              32.046       0,0221             0,63                1,2722  

39     0,0123         0,1358       0,0123              28.189       0,0194             0,65                1,3101  

4     0,0123         0,1481       0,0123              26.886       0,0185             0,66                1,3466  

51     0,0123         0,1605       0,0123              26.136       0,0180             0,68                1,3820  

57     0,0123         0,1728       0,0123              25.228       0,0174             0,70                1,4163  

71     0,0123         0,1852       0,0123              24.509       0,0169             0,72                1,4483  

14     0,0123         0,1975       0,0123              22.081       0,0152             0,73                1,4754  

20     0,0123         0,2099       0,0123              17.264       0,0119             0,74                1,4991  

76     0,0123         0,2222       0,0123              17.060       0,0117             0,76                1,5213  

11     0,0123         0,2346       0,0123              15.161       0,0104             0,77                1,5416  

64     0,0123         0,2469       0,0123              14.300       0,0098             0,78                1,5601  

58     0,0123         0,2593       0,0123              12.658       0,0087             0,78                1,5775  

65     0,0123         0,2716       0,0123              12.615       0,0087             0,79                1,5949  

75     0,0123         0,2840       0,0123              12.600       0,0087             0,80                1,6120  

52     0,0123         0,2963       0,0123              12.240       0,0084             0,81                1,6286  

28     0,0123         0,3086       0,0123              11.771       0,0081             0,82                1,6447  

33     0,0123         0,3210       0,0123              11.653       0,0080             0,83                1,6602  

63     0,0123         0,3333       0,0123              10.887       0,0075             0,83                1,6748  

61     0,0123         0,3457       0,0123              10.357       0,0071             0,84                1,6888  

60     0,0123         0,3580       0,0123               9.845       0,0068             0,85                1,7018  

16     0,0123         0,3704       0,0123               9.100       0,0063             0,85                1,7143  

46     0,0123         0,3827       0,0123               9.081       0,0063             0,86                1,7266  

27     0,0123         0,3951       0,0123               8.697       0,0060             0,87                1,7384  

24     0,0123         0,4074       0,0123               8.416       0,0058             0,87                1,7499  

30     0,0123         0,4198       0,0123               8.290       0,0057             0,88                1,7608  

59     0,0123         0,4321       0,0123               7.652       0,0053             0,88                1,7712  

73     0,0123         0,4444       0,0123               7.400       0,0051             0,89                1,7813  

40     0,0123         0,4568       0,0123               7.310       0,0050             0,89                1,7906  

7     0,0123         0,4691       0,0123               6.140       0,0042             0,90                1,7991  

49     0,0123         0,4815       0,0123               6.140       0,0042             0,90                1,8075  

26     0,0123         0,4938       0,0123               6.100       0,0042             0,91                1,8157  

68     0,0123         0,5062       0,0123               5.824       0,0040             0,91                1,8237  

22     0,0123         0,5185       0,0123               5.800       0,0040             0,91                1,8314  

70     0,0123         0,5309       0,0123               5.300       0,0037             0,92                1,8386  

74     0,0123         0,5432       0,0123               5.200       0,0036             0,92                1,8457  
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Tt % trên tổng 
Cộng dồn 

trên tổng (Pi) 
(Pi+1 - Pi) 

Sản lượng  

(kg) 
Thị phần 

Cộng dồn 

của thị phần 

(Si) 

Si + Si+1 

35     0,0123         0,5556       0,0123               5.143       0,0035             0,92                1,8528  

43     0,0123         0,5679       0,0123               5.140       0,0035             0,93                1,8598  

72     0,0123         0,5802       0,0123               5.100       0,0035             0,93                1,8669  

6     0,0123         0,5926       0,0123               5.080       0,0035             0,94                1,8738  

78     0,0123         0,6049       0,0123               4.950       0,0034             0,94                1,8806  

19     0,0123         0,6173       0,0123               4.910       0,0034             0,94                1,8873  

18     0,0123         0,6296       0,0123               4.850       0,0033             0,95                1,8938  

67     0,0123         0,6420       0,0123               4.590       0,0032             0,95                1,9001  

62     0,0123         0,6543       0,0123               4.550       0,0031             0,95                1,9063  

81     0,0123         0,6667       0,0123               4.544       0,0031             0,95                1,9124  

45     0,0123         0,6790       0,0123               4.210       0,0029             0,96                1,9180  

41     0,0123         0,6914       0,0123               4.030       0,0028             0,96                1,9235  

25     0,0123         0,7037       0,0123               3.900       0,0027             0,96                1,9289  

69     0,0123         0,7160       0,0123               3.890       0,0027             0,97                1,9342  

55     0,0123         0,7284       0,0123               3.810       0,0026             0,97                1,9393  

79     0,0123         0,7407       0,0123               3.700       0,0025             0,97                1,9442  

23     0,0123         0,7531       0,0123               3.400       0,0023             0,97                1,9489  

47     0,0123         0,7654       0,0123               3.390       0,0023             0,98                1,9534  

29     0,0123         0,7778       0,0123               3.170       0,0022             0,98                1,9576  

34     0,0123         0,7901       0,0123               2.940       0,0020             0,98                1,9617  

38     0,0123         0,8025       0,0123               2.930       0,0020             0,98                1,9656  

3     0,0123         0,8148       0,0123               2.800       0,0019             0,98                1,9692  

77     0,0123         0,8272       0,0123               2.400       0,0017             0,99                1,9725  

36     0,0123         0,8395       0,0123               2.350       0,0016             0,99                1,9757  

21     0,0123         0,8519       0,0123               2.300       0,0016             0,99                1,9786  

31     0,0123         0,8642       0,0123               2.000       0,0014             0,99                1,9813  

80     0,0123         0,8765       0,0123               1.850       0,0013             0,99                1,9837  

48     0,0123         0,8889       0,0123               1.690       0,0012             0,99                1,9860  

53     0,0123         0,9012       0,0123               1.670       0,0012             0,99                1,9882  

37     0,0123         0,9136       0,0123               1.500       0,0010             0,99                1,9902  

8     0,0123         0,9259       0,0123               1.335       0,0009             1,00                1,9920  

50     0,0123         0,9383       0,0123               1.335       0,0009             1,00                1,9938  

56     0,0123         0,9506       0,0123               1.300       0,0009             1,00                1,9955  

42     0,0123         0,9630       0,0123               1.050       0,0007             1,00                1,9969  

44     0,0123         0,9753       0,0123               1.000       0,0007             1,00                1,9982  

66     0,0123         0,9877       0,0123                  975       0,0007             1,00                1,9994  

32     0,0123         1,0000       0,0123                  800       0,0006             1,00                1,0000  

   Cộng         0,0123         1.451.924               1              136,7193  

 

Gini = 1 - (0,0123 * 136,7193) = -0,6879 = 0,6879  
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PHỤ LỤC 9. HỆ SỐ GINI CHO THỊ PHẦN CỦA SFC ĐƯỢC KHẢO SÁT 

Tt   % trên tổng  

 Cộng dồn 

trên tổng  

(Pi)  

 (Pi+1 - Pi)  

 Lượng thu 

mua tôm thẻ 

2019 (tấn)  

 Thị phần  
 Cộng dồn của 

thị phần (Si)  
 Si + Si+1  

2         0,25              0,25        0,250         30.183         0,31              0,31       0,9416  

1         0,25              0,50        0,250         29.866         0,31              0,63       1,5142  

3         0,25              0,75        0,250         25.000         0,26              0,89       1,8876  

4         0,25              1,00        0,250         10.775         0,11              1,00       1,0000  

Cộng         0,250         95.824         5,3434  

 

Gini = 1 - (0,250 * 5,3434) = -0,3359 = 0,3359 
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PHỤ LỤC 10. BẢNG GIÁ TÓM TẮT NGÀY 30/06/2020 CỦA SFC2 
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PHỤ LỤC 11. THÔNG BÁO TRỢ GIÁ TÔM THEO THỜI GIAN 
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THÔNG BÁO TRỢ GIÁ TÔM THEO CỠ TÔM 
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PHỤ LỤC 12. BỘ CHỨNG TỪ MUA BÁN NGÀY 28/8/2020 
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BỘ CHỨNG TỪ MUA BÁN NGÀY 20/6/2020 
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PHỤ LỤC 13. 

BẢNG PHỎNG VẤN HỘ NUÔI TÔM (tôm thẻ) 

 

PHẦN GIỚI THIỆU 

Xin chào quý Ông/bà, tôi tên Lê Bảo Toàn hiện là NCS sinh ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại 

học Trà Vinh đang nghiên cứu về đề tài “Ứng dụng mô hình Cấu trúc - Thực hiện - Kết quả thị trường trong 

nghiên cứu cấu trúc thị trường tôm nuôi vùng đồng bằng sông Cửu long”, nhằm phát triển thị trường, nâng 

cao hiệu quả kinh tế, và thu nhập cho hộ nuôi cũng như các tác nhân khác có liên quan. Xin quý Ông/bà vui 

lòng dành ít thời gian để giúp tôi trả lời bảng câu hỏi này. Mọi thông tin mà Ông/bà cung cấp sẽ được giữ bí 

mật hoàn toàn. Xin chân thành cảm ơn!  

Địa bàn (tỉnh): …………….……………………………………………………..  

Họ tên phỏng vấn viên: ……………………………………………..……… 

Thời gian phỏng vấn: ………..…………………………………………… 

Khi điền bảng này, nếu có nội dung gì 

chưa rõ, xin vui lòng liên hệ với Anh 

Toàn, 094.179 1368 để được giải đáp. 

 

PHẦN NỘI DUNG PHỎNG VẤN 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ NÔNG HỘ 

1.1 Đối tượng nuôi tôm (khoanh tròn câu trả lời) 

1. Hộ gia đình  2. Hợp tác xã    3. Trang trại của các Công ty  

4. Các đại lý thức ăn, thuốc… đầu tư cho nông dân nuôi 5. Tổ hợp tác 

1.2 Họ tên người được phỏng vấn: …………………………………..………  Số ĐT: ……...……………………… 

1.3 Người được phỏng vấn là 

1. Chủ hộ  2. Đại diện chủ hộ Giới tính của chủ hộ:  1. Nam 2. Nữ 

1.4 Địa chỉ: Ấp ……………………………………………………..… .. Xã …………………………….……………………. 

Huyện………………..…………......................................... Tỉnh……………..………………............................... 

1.5 Thu nhập từ hoạt động nuôi tôm chiếm khoảng: ………% trong tổng thu nhập của hộ trong năm.  

2. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG NUÔI TÔM  

2.1 Ông/bà cho biết diện tích đất nông nghiệp của gia đình hiện giờ là bao nhiêu? ............................ m2.  

Trong đó,  1. Đất sở hữu: ……………….………m2,  2. Đất thuê: ……….……… m2  

2.2   Diện tích đất nuôi tôm? .................................... m2  

Trong đó,  1. Đất sở hữu: ……………….…..… m2,  2. Đất thuê: ………..……… m2  

Chi phí thuê đất ..........................................................................................................................................................................................  

2.3 Diện tích đất nuôi tôm của ông/bà qua 3 năm thay đổi như thế nào?  

1. Không thay đổi      2. Tăng lên     3. Giảm xuống   

Lý do: ………………………………………………………………………..……………………………………………………………….  

2.4 Ông/ bà vui lòng cho biết có tham gia các lớp tập huấn nuôi tôm hàng năm không? 

1. Không     2. Có (………………..…lần/năm)  

Nếu có, đơn vị tập huấn: …………………………………………………………………………………………………………..…  

Nội dung: …………………….………………………………………………………………..……………………………………………. 

2.5 Ông/bà có tham gia liên kết/hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ tôm không?  

1. Các đơn vị cung cấp yếu tố đầu vào  2. Doanh nghiệp chế biến  

3. Thương lái, đại lý     4. Nông hộ khác    

2.6 Hình thức nuôi tôm 

  1. Công nghiệp    2. Quảng canh cải tiến   

2.7 Nguồn gốc giống: .................................................................................................... thức ăn: ............................................................ 

2.8 Hộ nuôi có được các chứng nhận nuôi tôm nào dưới đây 

 1. ASC    2. BAP   3. Global GAP  

 4. Viet GAP   5. Khác  6. Chưa áp dụng 

2.9 Thời gian nuôi của vụ tôm gần nhất là bao lâu? ………………… tháng  
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(ngày thả ......................................................................... ngày thu hoạch ................................................................................) 
2.10 Số ao nuôi tôm của hộ?............................................ao;    

2.11 Diện tích ao thu hoạch gần nhất: ……………………… m2 

2.12 Chi phí nuôi tôm trên ao thu hoạch vụ gần nhất, tháng ………………năm ……….…… (đồng).  

Tổng chi phí:  Số tiền (đồng) 

Trong đó tỷ lệ % của các khoản chi phí chính: 

1) Con giống   

2) Thức ăn   

3) Hóa chất, vi sinh, thuốc   

4) Nhiên liệu/điện   

5) Công lao động   

6) Khấu hao TSCĐ   

7) Lãi ngân hàng   

8) Khác   

 

3. HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ TÔM 

3.1 Thông tin về giá bán tôm trong vụ gần nhất (đồng/ kg) 

Loại tôm Giá bán (đồng/kg) Loại tôm Giá bán (đồng/kg) 

Loại (size, cỡ):  Loại (size, cỡ):  

Loại (size, cỡ):  Loại (size, cỡ):  

3.2 Sản lượng và số tiền (doanh thu) bán tôm trong vụ gần nhất (sản lượng x giá bán) 

Nội dung Sản lượng (kg) Số tiền 

1) Bán cho các doanh nghiệp chế biến   

2) Bán cho thương lái, đại lý   

3) Bán cho đối tượng khác   

Cộng   

3.3 Họ tên, địa chỉ và số điện thoại của đối tượng mua tôm ở mục 3.2 

Người mua Địa chỉ Số điện thoại 

   

   

3.4 Khi mua tôm, người mua dựa vào những tiêu chuẩn nào để đánh giá chất lượng tôm?  

1. Kích cỡ   2. Màu sắc  3. Viet GAP  4. Global GAP  

5. ASC   6. BAP   7. Tôm khỏe, vỏ cứng 

8. Không bị đen mang, cụt râu, đỏ thân 9. Khác 

3.5 Ai là người quyết định giá tôm trong quá trình bán?  

1. Người bán quyết định    2. Người mua quyết định  

3. Do sự thỏa thuận     4. Theo giá thị trường    

3.6 Hình thức thanh toán khi bán tôm  

1. Nhận trước toàn bộ 

3. Nhận cọc trước, còn lại nhận sau khi giao đủ tôm 

2. Nhận tiền mặt sau khi giao đủ tôm 

5. Nhận tiền sau (nợ …...... ngày) 

3.7 Hình thức liên lạc với người mua/ doanh nghiệp chế biến  

1. Người mua tự tìm đến    2. Chủ động đi tìm người mua  

3. Thông qua môi giới, thương lái   4.Khác .............................................................................................. 
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3.8 Vui lòng cho biết tầm quan trọng của các yếu tố bên dưới ảnh hưởng như thế nào đến giá mua 

bán tôm? (đánh dấu x vào ô chọn) 

Yếu tố ảnh hưởng  

đến giá mua bán tôm nguyên liệu 

1. Rất 

quan trọng 

2. Khá 

quan trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 

1) Cạnh tranh thu mua      

2) Chất lượng tôm      

3) Công nghệ nuôi tôm      

4) Dịch bệnh      

5) Giá cả tôm thế giới      

6) Khoảng cách vận chuyển      

7) Phương thức thanh toán      

8) Số lượng bán ít hay nhiều      

9) Tính chất mùa vụ      

10) Tiêu chuẩn chất lượng (ASC, BAP…)      

11) Truy xuất nguồn gốc      

12) Tôm sạch, không nhiễm kháng sinh      

13) Khác      

3.9 Vui lòng cho biết tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của việc nuôi tôm?  

Các yếu tố  

ảnh hưởng đến lợi nhuận 

1. Rất 

quan trọng 

2. Khá 

quan trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 

(1) Giá bán      

(2) Chi phí tôm giống      

(3) Chi phí nhân công      

(4) Chi phí thức ăn      

(5) Chi phí thuốc thủy sản      

(6) Chi phí tiền điện, dầu      

(7) CP liên quan chất lượng SP      

(8) Sản lượng/Năng suất      

(9) Kích cỡ tôm      

(10) Chất lượng con giống      

(11) Dịch bệnh      

(12) Chi phí lãi vay      

(13) Vốn tự có      

 

4. NGUỒN TÀI CHÍNH 

4.1 Ông/bà vui lòng cho biết, nguồn vốn đầu tư cho nuôi tôm của vụ gần nhất có từ đâu?  

(1) Vốn tự có của gia đình:  triệu đồng 

(2) Vốn vay:  triệu đồng 

(3) Vốn đầu tư của các Công ty và đại lý phân phối:  triệu đồng 

(3) Vốn khác:  triệu đồng 

 

4.2 Nếu có vay vốn, những khó khăn khi đi vay là gì? 
……………............................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

 

5. CÁC HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG (khoanh tròn vào câu chọn) 

5.1 Các thông tin về nhu cầu và giá tôm thường được Ông/bà biết đến thông qua phương tiện nào?        

 1. Truyền hình, truyền thanh, báo chí 2. Cán bộ khuyến nông  3. Qua thương 

lái   

 5. Qua người thân, hàng xóm   6. Doanh nghiệp chế biến       7. Khác: 
…………………… 
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5.2 Xin Ông/bà cho biết tầm quan trọng của các yếu tố thông tin sau ảnh hưởng như thế nào đến 

hoạt động của hộ nuôi tôm?  

Các yếu tố  

thông tin ảnh hưởng đến hoạt dộng 

1. Rất quan 

trọng 

2. Khá 

quan trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 

(1) Giá mua bán      

(2) Nhu cầu thị trường      

(3) Nguồn cung ứng đầu vào      

(4) Công nghệ nuôi trồng, chế biến      

(5) Thông tin khác      

5.3 Xin cho biết tầm quan trọng của những rào cản bên dưới khi tham gia vào nuôi tôm? 

Những rào cản  

khi tham gia vào nuôi tôm 

1. Rất 

quan trọng 

2. Khá 

quan trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 

(1) Thiếu vốn đầu tư      

(2) Thiếu kiến thức chuyên môn      

(3) Thiếu nguồn cung tôm giống      

(4) Khó khăn về đầu ra sản phẩm      

(5) Các chính sách về thuế, phí      

(6) Chứng nhận chất lượng sản phẩm      

(7) Áp lực cạnh tranh cao      

(8) Thiếu điện/ hoặc ở xa đường điện       

(9) Thủy lợi (kênh cấp, thoát nước phục 

vụ nuôi tôm) 

     

(10) Khác      

5.4 Xin Ông/bà cho biết tầm quan trọng của các yếu tố sau ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động 

của của thị trường tôm? 

Những yếu tố ảnh hưởng 

đến hoạt động của thị trường tôm 

1. Rất 

quan trọng 

2. Khá 

quan trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 

(1) Vốn đầu tư của chủ sở hữu      

(2) Vốn vay      

(3) Chính sách giá của Chính phủ      

(4) Chương trình quảng cáo, tiếp thị      

(5) Thông tin mua, bán, giá của thị trường      

5.5 Xin Ông/bà cho biết tầm quan trọng của các chính sách chung của Chính phủ có ảnh hưởng như 

thế nào đến hoạt động và kết quả của thị trường tôm. 

Chính sách chung 

của Chính phủ 

1. Rất 

quan trọng 

2. Khá 

quan trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 

1) Quy hoạch phát triển ngành tôm      

2) Các chính sách về thuế, phí      

3) Các chính sách về giá cả      

4) Chính sách chất lượng sản phẩm      

5) Chính sách về việc làm và tiền lương      

6) Các hiệp định thương mại      

7) Chích sách hỗ trợ tín dụng.      

5.6 Trong thời gian tới xu hướng của Ông/bà như thế nào?  

1. Tiếp tục duy trì quy mô nuôi tôm  2. Mở rộng quy mô nuôi tôm 

3. Thu hẹp quy mô nuôi tôm      4. Chuyển đổi ngành nghề  

5.7 Ông/bà có nhận được gì từ các hoạt động hỗ trợ từ doanh nghiệp chế biến?  

1. Hỗ trợ đầu vào và các dịch vụ sản xuất  2. Tiếp cận tín dụng    3. Chưa 

4. Hỗ trợ tiến bộ kỹ thuật                5. Ổn định thị trường đầu ra   6. Khác 
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5.8 Vui lòng cho biết những thuận lơi và khó khăn chính trong hoạt động nuôi tôm của mình?  

Thuận lợi  
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Khó khăn  
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

 

5.9 Trong tương lai, để phát triển nông hộ nuôi tôm, Ông/bà đề xuất những vấn đề gì?  

1. Thị trường 
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

2. Trang thiết bị, công nghệ 
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

3. Phương diện pháp lý 
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

4. Chính sách tài chính và tín dụng 
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

5. Chính sách chung của Chính Phủ 
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Chân thành cảm ơn Quý Ông/bà đã hỗ trợ! 
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PHỤ LỤC 14. 

BẢNG PHỎNG VẤN 

 TRUNG GIAN THU MUA TÔM NGUYÊN LIỆU 

 

PHẦN GIỚI THIỆU 

Xin chào quý Ông/bà, tôi tên Lê Bảo Toàn hiện là NCS ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học 

Trà Vinh đang nghiên cứu về đề tài “Ứng dụng mô hình Cấu trúc - Thực hiện - Kết quả thị trường trong 

nghiên cứu cấu trúc thị trường tôm nuôi vùng đồng bằng sông Cửu long”, nhằm phát triển thị trường, nâng 

cao hiệu quả kinh tế, và thu nhập cho hộ nuôi cũng như các tác nhân khác có liên quan. Xin quý Ông/bà vui 

lòng dành ít thời gian để giúp tôi trả lời bảng câu hỏi này. Mọi thông tin mà quý Ông/bà cung cấp sẽ được 

giữ bí mật hoàn toàn. Xin chân thành cảm ơn!  

Địa bàn (tỉnh): ………………………………………………….………………..  

Họ tên phỏng vấn viên: ………………………………………..…………...  

Thời gian phỏng vấn: ………………………………………………..……… 

Khi điền bảng này, nếu có nội dung gì 

chưa rõ, xin vui lòng liên hệ với Anh 

Toàn,094.179 1368 để được giải đáp. 

 

NỘI DUNG PHỎNG VẤN 

1. THÔNG TIN CHUNG 

1.1 Tên Cơ sở: ...........................................................................................................................................................................................................  

Địa chỉ: ............................................................................................................................................. Điện thoại: .......................................... 

Tên đáp viên: ........................................................................................................  là 1. Chủ sơ sở  2. Đại 

diện   

1.2 Loại hình doanh nghiệp (khoanh tròn vào câu chọn) 

1. Doanh nghiệp tư nhân           2. Công ty trách nhiệm hữu hạn  

3. Công ty cổ phần                     4. Công ty hợp danh   5. Khác 

Phân loại hình thức đại lý 

1. Cấp 1   2. Cấp 2  3. Cấp 3  4. Khác 

1.3 Thời gian tham gia mua bán tôm? ……………………………..……….. năm 

1.4 Lý do ông/bà tham gia hoạt động mua bán tôm? (khoanh tròn vào câu chọn) 

1. Nhiều lợi nhuận hơn sản phẩm khác  2. Đầu ra thuận lợi  

3. Dễ làm                        4. Gần vùng nguyên liệu                            

1.5 Ông/bà vui lòng cho biết địa bàn thu mua tôm của ông/bà là ở đâu?  

1. Trong tỉnh  2. Ngoài tỉnh   3. Cả trong và ngoài tỉnh 

1.6 Ông/bà có ký kết hợp đồng bán tôm nguyên liệu cho nhà máy chế biến tôm không?  

1. Không  2. Có  Nếu có, tên Công ty? 

1. Công ty ..................................................................................................................................................................................................... 

Địa chỉ: ………………....................................................................................................., thời hạn hợp đồng?............... tháng  

2. Công ty ..................................................................................................................................................................................................... 

Địa chỉ: ………………....................................................................................................., thời hạn hợp đồng?............... tháng 

 

2. HOẠT ĐỘNG THU MUA TÔM (chỉ hỏi tôm thẻ) 

2.1 Vui lòng cho biết, doanh nghiệp có ký hợp đồng hay bao tiêu sản phẩm với các đối tượng nào 

dưới đây? (vui lòng đánh dấu x vào ô tương ứng)   

Hình thức Hộ nuôi tôm Thương lái Ghi chú 

1) Ký hợp đồng mua bán    

2) Bao tiêu sản phẩm    

3) Hình thức khác    

2.2 Vui lòng cho biết tỷ lệ (%) hình thức thu mua tôm thường xuyên? (khoanh tròn vào câu chọn) 

1. Mua tại cơ sở: …………… %    2. Tại địa điểm nuôi: …………… % 
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2.3 Ông/bà vui lòng cho biết khi mua bán trên 1 ao tôm, lợi nhuận gộp (giá bán – giá mua) thông 

thường là khoảng bao nhiêu đồng/ kg tôm thẻ (hoặc khoảng …………… %). 

1. Từ 1.000 < 3.000  2. Từ 3.000 < 5.000  3. Từ 5.000 < 7.000  

4. Từ 7.000 < 9.000  5. Từ > 9.000 đồng/ kg 

2.4 Các khoản chi phí chính cho thu hoạch 1 ao tôm là những khoản gì? Số tiền tính như thế nào? 
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

2.5 Trong quá trình mua tôm, giá mua được quyết định như thế nào? 

1. Người bán quyết định    2. Người mua quyết định   

3. Do sự thỏa thuận     4. Theo giá thị trường    

2.6 Ông/bà thường sử dụng hình thức thanh toán nào để trả tiền cho người bán tôm? 

1. Trả trước toàn bộ 

3. Đặt cọc trước, phần còn lại trả sau khi nhận đủ tôm 

2. Trả tiền mặt sau khi nhận đủ tôm 

4. Trả tiền sau (nợ …...... ngày) 

2.7 Vui lòng cho biết tầm quan trọng của các yếu tố bên dưới ảnh hưởng như thế nào đến giá mua 

bán tôm nguyên liệu? 

Yếu tố ảnh hưởng  

đến giá mua bán tôm nguyên liệu 

1. Rất 

quan trọng 

2. Khá quan 

trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 

1) Cạnh tranh thu mua      

2) Chất lượng tôm      

3) Công nghệ nuôi tôm      

4) Dịch bệnh      

5) Giá cả tôm thế giới      

6) Khoảng cách vận chuyển      

7) Phương thức thanh toán      

8) Số lượng bán ít hay nhiều      

9) Tính chất mùa vụ      

10) Các tiêu chuẩn chất lượng       

11) Truy xuất nguồn gốc      

12) Tôm sạch, không nhiễm kháng sinh      

13) Khác      

2.8 Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ cạnh tranh giữa các thương lái/đại lý trong hoạt động 

thu mua tôm hiện nay? (vui lòng đánh dấu x vào ô tương ứng) 

Mức độ cạnh tranh 1. Rất 

cạnh tranh 

2. Khá cạnh 

tranh 

3. Cạnh 

tranh 

4. Khá không 

cạnh tranh 

5. Rất không 

cạnh tranh 

Mức độ cạnh tranh       

 

3. HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ 

3.1 Ông/bà vui lòng cho biết sản lượng và doanh thu bán tôm thẻ trong năm 2019. 

(có thể hỏi tổng cộng trước, sau đó hỏi tỷ lệ % của các đối tượng mua) 

Đối tượng  Sản lượng (kg) Doanh thu (triệu đồng) 

1) Bán cho các Doanh nghiệp chế biến   

2) Bán cho thương lái/ đại lý khác   

3) Bán cho các đối tượng khác   

Cộng   

3.2 Vui lòng cho biết lợi nhuận gộp của hoạt động tiêu thụ trên khoảng %? 

1. Từ 1 < 3%  2. Từ 3 < 5% 3. Từ 5 < 7% 4. Từ 7 < 9% 5. Từ > 9% 
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3.3 Họ tên, địa chỉ và số điện thoại của đối tượng mua tôm ở mục 3.1 

Người mua Địa chỉ Số điện thoại 

   

   

3.4 Ai là người quyết định giá cả trong quá trình bán tôm? 

1. Nhà máy chế biến quyết định    2. Người bán quyết định   

3. Do sự thỏa thuận      4. Theo giá thị trường    

3.5 Khi bán tôm Ông/bà nhận tiền như thế nào?  

1. Thu trước toàn bộ 

2. Thanh toán theo hợp đồng mua tôm 

4. Nhận tiền mặt sau khi giao đủ tôm 

5. Nhận tiền sau (nợ …...... ngày) 

3.6 Xin cho biết mức độ quan trọng của các yếu tố sau ảnh hưởng đến lợi nhuận mua bán tôm của 

doanh nghiệp?  

Các yếu tố  

ảnh hưởng đến lợi nhuận 

1. Rất quan 

trọng 

2. Khá 

quan trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 

(1) Giá bán      

(2) Tỷ giá thanh toán      

(3) Chi phí tôm nguyên liệu      

(4) Chi phí nhân công      

(5) Chi phí bao bì      

(6) Chi phí lưu kho      

(7) CP liên quan chất lượng SP      

(8) Sản phẩm giá trị gia tăng      

(9) Thị trường tiêu thụ      

(10) Dịch bệnh      

(11) Giao tôm nhanh chóng, kịp thời      

(12) Chi phí lãi vay      

(13) Vốn tự có      

4. NGUỒN TÀI CHÍNH 

4.1 Số vốn kinh doanh của doanh nghiệp? ……………………………………… triệu đồng.  

4.2 Ông/bà có vay để kinh doanh (thu mua) tôm hay không?  

 1. Có   2. Không   Nếu có tỷ lệ tiền vay là: ………………… % 

 

5. CÁC HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 

5.1 Ông/bà tiếp cận thông tin về thị trường từ các nguồn nào?  

1. Từ Báo chí, Tivi    2. Từ các hội nghị, hội chợ 3. Từ thương lái khác 

4. Từ các doanh nghiệp thủy sản 5. Từ nghiên cứu thị trường  6. Khác 

5.2 Xin Ông/bà cho biết tầm quan trọng của các yếu tố thông tin sau ảnh hưởng như thế nào đến 

hoạt động của mua bán tôm? 

Các yếu tố thông tin ảnh hưởng đến 

hoạt dộng của doanh nghiệp 

1. Rất 

quan trọng 

2. Khá 

quan trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 

(1) Giá mua bán      

(2) Nhu cầu thị trường      

(3) Nguồn cung ứng đầu vào      

(4) Công nghệ nuôi trồng, chế biến      

(5) Thông tin khác      
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5.3 Xin cho biết tầm quan trọng của những rào cản bên dưới khi tham gia vào mua bán tôm? 

Những rào cản khi tham gia  

vào thị trường tôm 

1. Rất 

quan trọng 

2. Khá 

quan trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 

(1) Thiếu vốn đầu tư      

(2) Thiếu kiến thức chuyên môn      

(3) Thiếu nguồn cung tôm      

(4) Khó khăn về đầu ra sản phẩm      

(5) Các chính sách về thuế, phí      

(6) Chứng nhận chất lượng SP      

(7) Áp lực cạnh tranh cao      

5.4 Xin Ông/bà cho biết tầm quan trọng của các yếu tố sau ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động 

của của thị trường tôm? 

Hoạt động thị trường 1. Rất 

quan trọng 

2. Khá 

quan trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 

(1) Vốn đầu tư của chủ sở hữu      

(2) Vốn vay      

(3) Chính sách giá của Chính phủ      

(4) Chương trình quảng cáo, tiếp thị      

(5) Thông tin thị trường      

5.5 Xin Ông/bà cho biết tầm quan trọng của các chính sách chung của Chính phủ có ảnh hưởng như 

thế nào đến hoạt động và kết quả của thị trường tôm. 

Chính sách chung 

của Chính phủ 

1. Rất 

quan trọng 

2. Khá 

quan trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 

(1) Quy hoạch phát triển ngành tôm      

(2) Các chính sách về thuế, phí      

(3) Các chính sách về giá cả      

(6) Chính sách chất lượng sản phẩm      

(7) Ch.sách về việc làm và tiền lương      

(8) Các hiệp định thương mại      

(9) Chích sách hỗ trợ tín dụng.      

5.6 Trong thời gian tới xu hướng của Ông/bà như thế nào?  

1. Tiếp tục duy trì quy mô kinh doanh   2. Mở rộng quy mô kinh doanh  

3. Thu hẹp quy mô kinh doanh      4. Chuyển đổi ngành nghề  

5.7 Ông/bà có thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho người nuôi tôm?  

1. Hỗ trợ đầu vào và các dịch vụ sản xuất   2. Tiếp cận tín dụng  

3. Hỗ trợ tiến bộ kỹ thuật                 4. Ổn định thị trường đầu ra  

5.8 Vui lòng cho biết những thuận lơi và khó khăn chính trong hoạt động kinh doanh của mình?  

Thuận lợi  
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

Khó khăn  
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  
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5.9 Trong tương lai, để phát triển ngành tôm, Ông/bà đề xuất những vấn đề gì?  

1. Thị trường 
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

 

2. Trang thiết bị, công nghệ 
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

3. Phương diện pháp lý 
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

4. Chính sách tài chính và tín dụng 
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

5. Chính sách chung của Chính Phủ 
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Chân thành cảm ơn Quý Ông/bà đã hỗ trợ! 
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PHỤ LỤC 15. 

BẢNG PHỎNG VẤN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN 

 

PHẦN GIỚI THIỆU 

Xin chào quý Ông/bà, tôi tên Lê Bảo Toàn hiện là NCS ngành Quản trị kinh doanh, trường 

Đại học Trà Vinh đang nghiên cứu về đề tài “Ứng dụng mô hình Cấu trúc - Thực hiện - Kết quả thị 

trường trong nghiên cứu cấu trúc thị trường tôm nuôi vùng đồng bằng sông Cửu long”, nhằm phát 

triển thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, và thu nhập cho hộ nuôi cũng như các tác nhân khác 

trong có liên quan. Xin quý Ông/bà vui lòng dành ít thời gian để giúp tôi trả lời bảng câu hỏi này. 

Mọi thông tin mà quý Ông/bà cung cấp sẽ được giữ bí mật hoàn toàn. Xin chân thành cảm ơn!  

Họ tên phỏng vấn viên: …………………………………..………………...  

Thời gian phỏng vấn: …………………………………………..…………… 

Địa bàn (tỉnh): …………………………………………………………………...  

Khi điền bảng này, nếu có nội dung gì 

chưa rõ, xin vui lòng liên hệ với Anh 

Toàn, 094.179 1368 để được giải đáp.  

 

NỘI DUNG PHỎNG VẤN 

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 

Tên nhà máy: ..............................................................................................................................................................................................................  

Tên Giám đốc: ................................................................................................................. Năm bắt đầu hoạt động: .............................  

Tên đáp viên: .......................................................................................................... Chức danh: ...................................................................... 

Loại hình doanh nghiệp (khoanh tròn vào câu chọn) 

1. Doanh nghiệp tư nhân           2. Công ty trách nhiệm hữu hạn  

3. Công ty cổ phần                     4. Công ty hợp danh    5. Khác 

− Số lượng nhân viên (năm hiện tại): .......................................... người. 

− Công suất chế biến (năm hiện tại): .......................................... tấn/ năm. 

 

2. HOẠT ĐỘNG THU MUA 

2.1 Vui lòng cho biết, doanh nghiệp có ký hợp đồng hay bao tiêu sản phẩm với các đối tượng nào 

dưới đây? (vui lòng đánh dấu x vào ô tương ứng)   
Hình thức Hộ nuôi tôm Thương lái Ghi chú 

4) Ký hợp đồng mua bán    

5) Bao tiêu sản phẩm    

6) Hình thức khác    

2.2 Ông/bà vui lòng cho biết, doanh nghiệp có vùng nguyên liệu tôm riêng không?  

1. Có      2. Không   

Nếu có, vui lòng cho biết diện tích: …………… ha, ở Tỉnh nào? ……………………………………………. 

2.3 Ông/bà vui lòng cho biết số lượng (kg) thu mua tôm thẻ của doanh nghiệp trong năm 2019?  
Đối tượng mua Năm 2019 (số lượng, kg) 

1) Hộ nuôi tôm  

2) Thương lái/ trung gian  

3) Vùng nuôi của Doanh nghiệp (từ 2.2)  

4) Khác  

Tổng  

2.4 Ông/bà vui lòng cho biết tỷ lệ (%) hình thức thu mua tôm thường xuyên? 

1. Mua tại địa điểm nuôi: … % 2. Mua qua trung gian: .. % 3. Tại doanh nghiệp: … % 

2.5 Vui lòng cho biết giá mua tôm thẻ bình quân (đồng/ kg) của doanh nghiệp trong năm 2019?  
Loại tôm Đồng/ kg Loại tôm Đồng/ kg 

Loại 31/40  Loại 61/70  

Loại 41/50  Loại 71/80  

Loại 51/60    
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2.6 Ai là người quyết định giá cả trong quá trình mua tôm? (khoanh tròn vào câu chọn) 

1. Doanh nghiệp quyết định     2. Người bán quyết định   

3. Do sự thỏa thuận      4. Theo giá thị trường     

2.7 Vui lòng cho biết tầm quan trọng của các yếu tố bên dưới ảnh hưởng như thế nào đến giá mua 

bán tôm nguyên liệu? 
Yếu tố ảnh hưởng đến giá mua tôm 

nguyên liệu 

1. Rất 

quan trọng 

2. Khá quan 

trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 

14) Cạnh tranh thu mua      

15) Chất lượng tôm      

16) Công nghệ nuôi tôm      

17) Dịch bệnh      

18) Giá cả tôm thế giới      

19) Khoảng cách vận chuyển      

20) Phương thức thanh toán      

21) Số lượng bán ít hay nhiều      

22) Tính chất mùa vụ      

23) Tiêu chuẩn chất lượng (ASC, BAP…)      

24) Truy xuất nguồn gốc      

25) Tôm sạch, không nhiễm kháng sinh      

26) Khác      

2.8 Doanh nghiệp thường sử dụng hình thức thanh toán nào khi mua tôm? (khoanh tròn câu chọn) 

1. Trả trước toàn bộ 

2. Thanh toán theo hợp đồng mua tôm 

3. Đặt cọc trước, phần còn lại trả sau khi nhận đủ tôm 

4. Trả tiền mặt sau khi nhận đủ tôm 

5. Trả tiền sau (nợ …...... ngày) 

6. Khác: ………………………………… 

2.9 Quý doanh nghiệp đánh giá như thế nào về mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong hoạt 

động thu mua tôm? (vui lòng đánh dấu x vào ô tương ứng) 
Yếu tố 

Mức độ cạnh tranh 

1. Rất 

quan trọng 

2. Khá 

quan trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 

Mức độ cạnh tranh       

 

3. HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ 

3.1 Ông/bà vui lòng cho biết tỷ lệ (%) nhóm thành phẩm chính (TÔM THẺ) của doanh nghiệp? 

1. Nhóm giá trị gia tăng: …………… %    2. Nhóm truyền thống: …………… % 

3.2 Vui lòng cho biết tỷ lệ (%) doanh thu của TÔM THẺ trên tổng doanh thu tôm của doanh nghiệp 

trong năm 2019 là: …………… %? 

3.3 Ông/bà vui lòng cho biết tỷ lệ (%) thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp như thế nào? 

- Thị trường trong nước: ......................%  - Thị trường xuất khẩu : …………...... %  

3.4 Vui lòng cho biết sản lượng và doanh thu và lợi nhuận gộp bán sản phẩm năm 2019 
Doanh thu bán tôm thẻ Sản lượng (tấn) Doanh thu (triệu đồng) % Lợi nhuận gộp 

- Bán xuất khẩu    

- Bán nội địa    

Tổng    

3.5 Ai là người quyết định giá bán sản phẩm tôm? (khoanh tròn vào câu chọn) 

1. Doanh nghiệp quyết định     2. Người mua quyết định   

3. Do sự thỏa thuận      4. Theo giá thị trường     

3.6 Doanh nghiệp thường sử dụng hình thức thu tiền nào khi bán sản phẩm?  
1. Thu trước toàn bộ 

2. Thanh toán theo hợp đồng mua tôm 

3. Nhận cọc trước, còn lại thu sau khi giao đủ sản phẩm 

4. Thu tiền mặt sau khi giao đủ tôm 

5. Thu tiền sau (nợ …...... ngày) 

 

 

3.7 Xin cho biết mức độ quan trọng của các yếu tố sau ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp? 
Các yếu tố  

ảnh hưởng đến lợi nhuận 

1. Rất quan 

trọng 

2. Khá quan 

trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 
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(1) Giá bán      

(2) Tỷ giá thanh toán      

(3) Chi phí tôm nguyên liệu      

(4) Chi phí nhân công      

(5) Chi phí bao bì      

(6) Chi phí lưu kho      

(7) CP liên quan chất lượng SP      

(8) Sản phẩm giá trị gia tăng      

(9) Thị trường tiêu thụ      

(10) Dịch bệnh      

(11) Đảm bảo chất lượng sản phẩm      

(12) Đảm bảo truy xuất nguồn gốc SP      

(13) Đáp ứng nhu cầu khách hàng một 

cách nhanh chóng 

     

(14) Chi phí lãi vay      

(15) Vốn tự có      

 

4. CÁC HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG (khoanh tròn vào câu chọn) 

4.1 Quý doanh nghiệp có các chương trình tiếp thị nào để xúc tiến bán hàng?  

1. Quảng cáo    3. Hội chợ, hội nghị khách hàng  

2. Khuyến mãi                 4 Từ nghiên cứu thị trường  

4.2 Xin cho biết tầm quan trọng của các yếu tố thông tin sau ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động 

của doanh nghiệp như thế nào?  
Các yếu tố thông tin  

ảnh hưởng đến hoạt dộng 

1. Rất 

quan trọng 

2. Khá 

quan trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 

(1) Giá mua bán      

(2) Nhu cầu thị trường      

(3) Nguồn cung ứng đầu vào      

(4) Công nghệ nuôi trồng, chế biến      

(5) Thông tin khác      

 

4.3 Nhận định của Doanh nghiệp về những rào cản khi tham gia vào thị trường tôm như thế nào? 
Những rào cản  

khi tham gia vào thị trường tôm 

1. Rất quan 

trọng 

2. Khá 

quan trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 

(1) Thiếu vốn đầu tư      

(2) Thiếu kiến thức chuyên môn      

(3) Thiếu nguồn cung tôm      

(4) Khó khăn về đầu ra sản phẩm      

(5) Các chính sách về thuế, phí      

(6) Chứng nhận chất lượng SP      

(7) Áp lực cạnh tranh cao      

 

4.4 Xin cho biết nhận định doanh nghiệp về những yếu tố sau có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt 

động của thị trường tôm trong nước? 
Những yếu tố ảnh hưởng đến  

hoạt động thị trường 

1. Rất quan 

trọng 

2. Khá 

quan trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 

(1) Vốn đầu tư của chủ sở hữu      

(2) Vốn vay      

(3) Chính sách giá của Chính phủ      

(4) Chương trình quảng cáo, tiếp thị      

(5) Thông tin thị trường      

 

4.5 Xin Ông/bà cho biết tầm quan trọng của các chính sách chung của Chính phủ có ảnh hưởng như 

thế nào đến hoạt động và kết quả của thị trường tôm. 
Chính sách chung 

của Chính phủ 

1. Rất 

quan trọng 

2. Khá 

quan trọng 

3. Quan 

trọng 

4. Khá không 

quan trọng 

5. Rất không 

quan trọng 
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(1) Quy hoạch phát triển ngành tôm      

(2) Các chính sách về thuế, phí      

(3) Các chính sách về giá cả      

(6) Chính sách chất lượng sản phẩm      

(7) Chính sách việc làm, tiền lương      

(8) Các hiệp định thương mại      

(9) Chích sách hỗ trợ tín dụng.      

 

4.6 Vui lòng cho biết những thuận lơi và khó khăn chính trong hoạt động kinh doanh của mình?  

Thuận lợi  
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

Khó khăn  
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

4.7 Trong tương lai, để phát triển ngành tôm, doanh nghiệp đề xuất những vấn đề gì?  

1. Thị trường 
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

2. Trang thiết bị, công nghệ 
................................................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................................................  

3. Phương diện pháp lý 
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

4. Chính sách tài chính và tín dụng 
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

5. Chính sách chung của Chính Phủ 
................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

Chân thành cảm ơn Quý doanh nghiệp đã hỗ trợ! 
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PHỤ LỤC 16. CÁC KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ TỪ SPSS 25.0 

 
Q 3.2.5 Tieu chuan khang sinh 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  130 43.3 43.3 43.3 

Dat My 152 50.7 50.7 94.0 

Dat Nhat 18 6.0 6.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 
Descriptive Statistics 

Nhung rao can khi tham gia vao nuoi tom 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q 5.3.1 Thieu von dau tu 300 4 5 4.62 .485 

Q 5.3.2 Thieu kien thuc chuyen mon 300 2 5 3.99 .718 

Q 5.3.9 He thong thuy loi phuc vu nuoi tom 300 3 4 3.71 .456 

Q 5.3.8 Thieu dien, hoac o xa nguon dien 300 3 4 3.69 .465 

Q 5.3.4 Dau ra san pham kho khan 300 1 2 1.91 .282 

Q 5.3.3 Thieu nguon cung tom giong 300 1 2 1.56 .498 

Q 5.3.7 Ap luc canh tranh cao 300 1 2 1.49 .501 

Q 5.3.5 Cac chinh sach thue, phi 300 1 2 1.49 .501 

Q 5.3.6 Cac chung nhan CLSP 300 1 1 1.00 .000 

Q 5.3 Nhung rao can khi tham gia vao nuoi tom 0     
Valid N (listwise) 0     

 
Descriptive Statistics 

Rao can khi tham gia vao thi truong 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

5.3.2 Thieu kien thuc chuyen mon 30 3 5 4.30 .596 

5.3.1 Thieu von dau tu 30 3 5 3.93 .691 

5.3.7 Ap luc canh tranh cao 30 2 4 2.93 .365 

5.3.4 Dau ra san pham kho khan 30 2 5 2.40 .675 

5.3.5 Cac chinh sach ve thue, phi 30 1 3 1.70 .596 

5.3.3 Thieu nguon cung tom 30 1 4 1.23 .774 

5.3.6 Chung nhan CLSP 30 1 3 1.10 .403 

5.3 Rao can khi tham gia vao thi truong 0     
Valid N (listwise) 0     

 
Descriptive Statistics 

Rao can khi tham gia thi truong 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q 4.3.2 Thieu kien thuc chuyen mon 4 3 5 4.25 .957 

Q 4.3.6 Cac chung nhan CLSP 4 3 5 3.75 .957 

Q 4.3.1 Thieu von dau tu 4 3 4 3.50 .577 

Q 4.3.7 Ap luc canh tranh 4 2 4 2.75 .957 

Q 4.3.4 Dau ra san pham kho khan 4 2 3 2.25 .500 

Q 4.3.5 Cac chinh sach thue, phi 4 1 2 1.50 .577 

Q 4.3.3 Thieu nguon cung tom 4 1 2 1.50 .577 

Q 4.3  0     
Valid N (listwise) 0     

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q 5.5 Chinh sanh chung cua Chinh phu anh 
huong den thi truong tom 

0 
    

Q 5.5.1 Quy hoach phat trien nganh tom 300 3 4 3.38 .486 

Q 5.5.2 Chinh sach ve thue, phi 300 1 1 1.00 .000 

Q 5.5.3 Chinh sach ve gia ca 300 3 5 4.60 .736 

Q 5.5.4 Chinh sach ve CLSP 300 1 2 1.53 .500 

Q 5.5.5 Chinh sach viec lam va tien luong 300 1 1 1.00 .000 

Q 5.5.6 Cac Hiep dinh thuong mai 300 1 1 1.00 .000 

Q 5.5.7 Chinh sach ho tro tin dung 300 3 5 4.48 .604 

Valid N (listwise) 0     

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q 4.5 Chinh sach chung cua CP anh huong den 
hoat dong va ket qua thi truong 

0 
    

Q 4.5.1 Quy hoach phat trien nganh tom 4 3 5 4.00 .816 
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Q 4.5.2 Cac chinh sach ve thue, phi 4 2 4 2.75 .957 

Q 4.5.3 Cac chinh sach ve gia ca 4 2 5 3.25 1.258 

Q 4.5.4 Chinh sach CLSP 4 2 5 3.00 1.414 

Q 4.5.5 Chinh sach viec lam va tien luong 4 2 4 3.00 .816 

Q 4.5.6 Cac hiep dinh thuong mai 4 3 4 3.50 .577 

Q 4.5.7 Chinh sach ho tro tin dung 4 2 5 3.75 1.500 

Valid N (listwise) 0     

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

5.5 Chinh sach chung cua CP anh huong den hoat 
dong va ket qua thi truong 

0 
    

5.5.1 Quy hoach phat trien nganh tom 30 3 4 3.60 .498 

5.5.2 Cac chinh sach ve thue, phi 30 1 3 1.70 .535 

5.5.3 Cac chinh sach ve gia ca 30 1 2 1.63 .490 

5.5.4 Chinh sach CLSP 30 1 2 1.63 .490 

5.5.5 Chinh sach viec lam va tien luong 30 1 2 1.63 .490 

5.5.6 Cac hiep dinh thuong mai 30 1 4 2.17 .950 

5.5.7 Chinh sach ho tro tin dung 30 3 5 4.07 .740 

Valid N (listwise) 0     

 
Descriptive Statistics 

Yeu to anh huong den gia mua ban tom nguyen lieu 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q 3.8.12 Tom sach khong nhiem khang sinh 300 4 5 4.79 .410 

Q 3.8.2 Chat luong tom 300 4 5 4.21 .410 

Q 3.8.4 Tinh hinh dich benh 300 3 4 3.78 .413 

Q 3.8.1 Canh tranh trong thu mua 300 1 3 2.39 .496 

Q 3.8.8 So luong ban it hay nhieu 300 1 3 1.86 .404 

Q 3.8.9 Tinh chat mua vu 300 1 3 1.33 .561 

Q 3.8.6 Khoang cach van chuyen 300 1 2 1.32 .469 

Q 3.8.3 Cong nghe nuoi tom 300 1 3 1.30 .522 

Q 3.8.11 Truy xuat nguon goc 300 1 2 1.23 .424 

Q 3.8.10 Cac tieu chuan chat luong 300 1 4 1.12 .364 

Q 3.8.7 Hinh thuc thanh toan 300 1 2 1.10 .305 

Q 3.8.5 Gia tom the gioi 300 1 3 1.07 .329 

Q 3.8 Yeu to anh huong den gia mua ban tom nguyen 
lieu 

0 
    

Valid N (listwise) 0     

 
Yeu to anh huong den gia mua ban tom nguyen lieu 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

2.7.2 Chat luong tom 30 4 5 4.93 .254 

2.7.4 Tinh hinh dich benh 30 4 5 4.90 .305 

2.7.12 Tom sach khong khang sanh 30 4 5 4.87 .346 

2.7.1 Canh tranh thu mua 30 3 5 4.60 .621 

2.7.7 Phuong thuc thanh toan 30 3 5 3.80 .484 

2.7.8 So luong ban it hay nhieu 30 3 4 3.60 .498 

2.7.6 Khoang cach van chuyen 30 3 5 3.47 .571 

2.7.9 Tinh chat mua vu 30 2 5 3.27 .583 

2.7.11 Truy xuat nguon goc 30 2 5 3.03 .999 

2.7.10 Cac tieu chuan chat luong 30 2 5 2.77 .817 

2.7.3 Cong nghe nuoi 30 2 5 2.53 .681 

2.7.5 Gia tom the gioi 30 1 5 1.50 .861 

Valid N (listwise) 0     

 
Descriptive Statistics 

Cac yeu to anh huong den gia mua ban tom nguyen lieu 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q 2.7.2 Chat luong tom 4 4 5 4.75 .500 

Q 2.7.12 Tom sach khong khang sinh 4 4 5 4.50 .577 

Q 2.7.4 Tinh hinh dich benh 4 4 5 4.50 .577 

Q 2.7.11 Truy xuat nguon goc 4 4 5 4.25 .500 

Q 2.7.10 Cac tieu chuan chat luong 4 4 5 4.25 .500 

Q 2.7.9 Tinh chat mua vu 4 3 4 3.50 .577 

Q 2.7.5 Gia ca tom the gioi 4 3 5 3.50 1.000 

Q 2.7.7 Hinh thuc thanh toan 4 2 3 2.75 .500 

Q 2.7.1 Canh tranh thu mua 4 2 3 2.75 .500 

Q 2.7.6 Khoang cach van chuyen 4 2 3 2.50 .577 

Q 2.7.3 Cong nghe nuoi tom 4 2 3 2.50 .577 

Q 2.7.8 So luong ban it, nhieu 4 2 3 2.25 .500 

Valid N (listwise) 0     
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Descriptive Statistics 
Trong do ty le % cac khoan CP chinh 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q 2.12.2 Thuc an 300 50 55 52.31 1.879 

Q 2.12.3 Hoa chat, vi sinh, thuoc 300 14 16 14.82 .657 

Q 2.12.8 CP khac 300 7 16 12.04 2.667 

Q 2.12.1 Con giong 300 8 9 8.69 .462 

Q 2.12.5 Cong lao dong 300 6 7 6.26 .441 

Q 2.12.4 Nhien lieu, dien 300 6 6 6.00 .000 

Q 2.12.0 Trong do ty le % cac khoan CP chinh 0     
Valid N (listwise) 0     

 
Descriptive Statistics 

Cac yeu to anh huong den loi nhuan cua nuoi tom 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q 3.9.4 Chi phi thuc an 300 4 5 4.61 .489 

Q 3.9.1 Gia ban 300 3 5 4.45 .689 

Q 3.9.11 Tinh hinh dich benh 300 3 5 3.94 .852 

Q 3.9.5 Chi phi thuoc 300 3 4 3.64 .481 

Q 3.9.9 Kich co tom 300 3 4 3.44 .497 

Q 3.9.8 San luong, nang suat 300 1 4 2.97 .535 

Q 3.9.13 Von tu co 300 1 4 2.90 .690 

Q 3.9.6 Chi phi tien dien, dau 300 1 3 2.39 .663 

Q 3.9.10 Chat luong con giong 300 1 3 1.88 .758 

Q 3.9.2 Chi phi tom giong 300 1 3 1.66 .721 

Q 3.9.3 Chi phi nhan cong 300 1 2 1.45 .498 

Q 3.9.7 Chi phi lien quan CLSP 300 1 2 1.07 .256 

Q 3.9.12 Chi phi lai vay 300 1 2 1.03 .171 

Q 3.9 Cac yeu to anh huong den loi nhuan cua nuoi tom 0     
Valid N (listwise) 0     

 
Descriptive Statistics 

Cac yeu to anh huong den loi nhuan  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

3.6.1 Gia ban 30 4 5 4.80 .407 

3.6.11 Giao tom nhanh chong, kip thoi 30 4 5 4.47 .507 

3.6.10 Tinh hinh dich benh 30 3 5 3.97 .615 

3.6.13 Von tu co 30 3 5 3.33 .547 

3.6.3 Chi phi tom nguyen lieu 30 1 5 2.23 1.165 

3.6.12 Chi phi lai vay 30 1 5 2.20 .961 

3.6.4 Chi phi nhan cong 30 1 5 1.70 .952 

3.6.9 Thi truong tieu thu 30 1 5 1.43 .898 

3.6.8 San pham GTGT 30 1 5 1.13 .730 

3.6.7 Chi phi lien quan CLSP 30 1 5 1.13 .730 

3.6.6 Chi phi luu kho 30 1 5 1.13 .730 

3.6.5 Chi phi bao bi 30 1 5 1.13 .730 

3.6.2 Ty gia thanh toan 30 1 2 1.03 .183 

Valid N (listwise) 0     

 
Descriptive Statistics 

Cac yeu to anh huong den loi nhuan 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q 3.7.12 Truy xuat nguon goc 4 4 5 4.75 .500 

Q 3.7.1 Gia ban 4 4 5 4.75 .500 

Q 3.7.8 San pham GTGT 4 4 5 4.50 .577 

Q 3.7.11 Chat luong san pham 4 4 5 4.25 .500 

Q 3.7.10 Tinh hinh dich benh 4 4 5 4.25 .500 

Q 3.7.13 Dap ung nhu cau khach hang nhanh chong 4 3 4 3.75 .500 

Q 3.7.9 Thi truong tieu thu 4 3 4 3.50 .577 

Q 3.7.3 Chi phi tom nguyen lieu 4 2 3 2.50 .577 

Q 3.7.15 Von tu co 4 1 2 1.75 .500 

Q 3.7.14 Chi phi lai vay 4 1 2 1.75 .500 

Q 3.7.4 Chi phi nhan cong 4 1 2 1.75 .500 

Q 3.7.2 Ty gia thanh toan 4 1 3 1.75 .957 

Q 3.7.6 Chi phi luu kho 4 1 2 1.50 .577 

Q 3.7.5 Chi phi bao bi 4 1 2 1.50 .577 

Q 3.7.7 Chi phi lien quan CLSP 4 1 2 1.25 .500 

Valid N (listwise) 0     
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PHỤ LỤC 17 

Bảng 3.40. Phân tính kinh tế chuỗi sản phẩm TTCT TC (HOSO, HLO và PTO) trên 

kênh 2, tính trên 1 tấn TTCT nguyên liệu năm 2017    ĐVT:1.000 đ 

Khoản mục 
Người nuôi 

tôm 
Thương lái Đại lý/Vựa DN CBXK Tổng 

Sản phẩm HOSO 

Giá bán (Doanh thu) 115.000 120.000 125.000 163.826   

Chi phí trung gian 65.119 115.000 120000 125.000   

GTGT 49.881 5.000 5.000 38.826 98.707 

Tỷ lệ GTGT (%) 50,5 5,1 5,1 39,3 100,0 

Chi phí tăng thêm 13.354 2.676 2.200 21.100   

GTGT thuần 36.527 2.324 2.800 17.726 59.377 

Tỷ lệ GTGT thuần (%) (1) 61,5 3,9 4,7 29,9 100,0 

Sản phẩm HLSO 

Giá bán (Doanh thu) 115.000 120.000 125000 190.292   

Chi phí trung gian 65.119 115.000 120.000 125.000   

GTGT 49.881 5.000 5.000 65.292 125.173 

Tỷ lệ GTGT (%) 39,8 4,0 4,0 52,2 100,0 

Chi phí tăng thêm 13.354 2.676 2.200 14.067   

GTGT thuần 36,527 2,324 2.800 51,225 92.876 

Tỷ lệ GTGT thuần (%) (2) 39,3 2,5 3,0 55,2 100,0 

Sản phẩm PTO      

Giá bán (Doanh thu) 115.000 120.000 125.000 199.333   

Chi phí trung gian 65.119 115.000 120.000 125.000   

GTGT 49.881 5.000 5.000 74.333 134.214 

Tỷ lệ GTGT (%) 37,2 3,7 3,7 55,4 100,0 

Chi phí tăng thêm 13.354 2.676 2.200 21.780   

GTGT thuần 36.527 2.324 2.800 52.553 94.184 

Tỷ lệ GTGT thuần (%) (3) 38,8 2,5 3,0 55,7 100,0 

Nguồn: Kết quả phân tích, 2018 

(Nguồn: Nguyễn Phú Son và ctv, 2020) 

 

Tác giả tổng hợp lại 

Khoản mục 
Người nuôi 

tôm 

Thương 

lái 

Đại 

lý/Vựa 
DN CBXK Tổng 

Tỷ lệ GTGT thuần (%) (1) 61,5 8,6 29,9 100,0 

Tỷ lệ GTGT thuần (%) (2) 39,3 5,5 55,2 100,0 

Tỷ lệ GTGT thuần (%) (3) 38,8 5,5 55,7 100,0 

Tỷ lệ GTGT thuần (%) Bình quân 46,5 6,5 46,9 100,0 
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PHỤ LỤC 18. Mô tả tổng quát các bước trong quy trình chế biến như sau 

 1. Tôm nguyên liệu được vận chuyển trong điều kiện ướp đá bảo quản lạnh đến nhà máy, 

nhiệt độ thân tôm phải đảm bảo trong khoảng dưới 40C; 

 2. Tôm sau khi tiếp nhận sẽ đưa vào băng chuyền của máy rửa tôm, nước rửa có pha clorine 

nồng độ từ 50 đến 100 ppm để sát khuẩn; 

 3. Tùy theo yêu cầu, tôm sẽ được lặt đầu hay không lặt đầu. Nếu lặt đầu thì tôm nguyên liệu 

sau khi rửa sẽ đưa vào phân xưởng sơ chế, công nhân dùng dao nhỏ lặt bỏ đầu, cùng thao tác rút 

đường tiêu hóa; 

 4. Tôm sau lặt đầu (còn gọi là tôm vỏ bán thành phẩm - HLSO) được phân theo cỡ lớn nhỏ 

bằng máy phân cỡ hay bằng thủ công; 

 5. Tôm HLSO sau phân cỡ sẽ được phân phối đến các phân xưởng chế biến, nếu không sản 

xuất HLSO thì tôm sẽ chuyển qua khâu lột vỏ, lấy đường tiêu hóa hoặc không lấy đường tiêu hóa; 

 6. Tôm bán thành phẩm trong quá trình chế biến cần được bảo quản lạnh bằng cách phủ ướp 

tôm bằng nước đá vảy, sau các công đoạn phân cỡ hay lột đều được rửa sát khuẩn bằng nước lạnh 

có pha clorine và xả lại bằng nước sạch; 

 7. Tùy theo thị trường và tùy theo yêu cầu hàng có xử lý hóa chất hoặc không có xử lý hóa 

chất; 

 8. Tùy theo sản phẩm tôm bán thành phẩm sẽ được cấp đông đúng cách vào khuôn đông 

hoặc trên hệ thống cấp đông (băng chuyền IQF, hệ thống sử dụng các băng chuyền chuyển động với 

vận tốc chậm, trong quá trình di chuyển, sản phẩm cần đông lạnh sẽ được tiếp xúc với không khí 

lạnh nhiệt độ thấp dần); 

 9. Tôm bán thành phẩm sẽ được chuyển vào khu cấp đông. Nhiệt độ tủ đông tiếp xúc thường 

vào khoảng âm 380C đến âm 400C, sau khoảng 60 phút đến 120 phút tôm sẽ được đông lạnh; 

 10. Tôm sau khi cấp đông IQF cần được mạ băng bảo quản. Mạ băng là phủ một lớp nước 

mỏng lên toàn bộ thân tôm sau cấp đông thường khoảng từ 10% đến 12%, nhiệt độ nước mạ băng 

phải lạnh (dưới 30C); 

 11. Tôm thành phẩm sau khi mạ băng, sẽ cho vào túi PEvào hộp và dùng máy hàn dính 

miệng túi; 

 12. Tất cả hộp tôm, túi tôm đều phải cho chạy qua máy rà kim loại để phát hiện cách mảnh 

kim loại (có 2 loại mảnh kim loại: loại có sắt và kim loại màu); 

 13. Hộp tôm, túi tôm thành phẩm sẽ được đóng thùng carton, thùng sau khi đóng sẽ được 

đánh dây đai; trên hộp, túi phải ghi nhãn, ngày sản xuất, hạn dùng; 

 14. Thùng carton tôm thành phẩm sẽ được đưa vào tồn trữ trong kho lạnh, nhiệt độ kho duy 

trì tối thiểu từ âm 180C đến âm 200C. 
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