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Nội dung trang thông tin tóm tắt 

 Luận án Ứng dụng mô hình Cấu trúc - Thực hiện - Kết quả thị trường (mô hình SCP) 

trong nghiên cứu thị trường tôm nuôi vùng đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL) có những 

điểm mới chính về phương diện lý thuyết và thực tiễn như sau: Về phương diện lý thuyết, 

luận án 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. Về phương diện thực tiễn, đối với các tác nhân trung 

gian và các doanh nghiệp chế biến thủy sản (SFCs), thị trường có xu hướng cạnh tranh độc 

quyền. Trong sự vận hành của thị trường, 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. Và SFCs sản xuất 

ra sản phẩm giá trị gia tăng là một sự khác biệt so với sản phẩm truyền thống ; khi SFCs tiến 

hành sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng sẽ tạo ra giá trị gia tăng cho ngành hàng nhiều hơn so 

với nhóm sản phẩm truyền thống. Mô hình liên kết giúp 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. 

Bên cạnh đó, luận án không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Nghiên cứu chỉ tập trung 

vào ba nhóm tác nhân chính tham gia trong thị trường tôm và bốn doanh nghiệp có giá trị xuất 

khẩu hàng đầu trong những năm qua. Nghiên cứu chỉ vận dụng một số yếu tố chính 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 ban đầu.  
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