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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 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 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 tôm của Việt Nam. Trong giai đoạn 

từ năm 2015 đến 2019, tỷ trọng xuất khẩu tôm trung bình chiếm 

khoảng 40% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản chung của cả nước. 

 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 hoạt động 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, việc tạo ra sản phẩm giá 

trị gia tăng (GTGT) sẽ mang lại GTGT cho ngành hàng như thế nào. 

Chính vì vậy, việc phân tích cấu trúc thị trường tôm nuôi vùng 

ĐBSCL, từ đó làm cơ sở đề xuất các hàm ý quản trị 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.  

 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 trong và ngoài nước áp dụng cho 
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việc nghiên cứu thị trường các 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 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. Bên 

cạnh đó, phân tích cấu trúc thị trường tôm nuôi ở vùng ĐBSCL có ý 

nghĩa thực tiễn. Kết quả của nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao được 

GTGT của ngành hàng. Một ý nghĩa quan trọng nữa là kết quả của 

nghiên cứu này cũng sẽ góp phần giúp cho ngành thủy sản của Việt 

Nam, chủ yếu là các tác nhân trong chuỗi có thể vận dụng trong việc 

định hướng, đưa ra những chính sách phù hợp để nâng cao GTGT 

cho ngành hàng tôm. 

 1.2 MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 

 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 

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 quản trị 

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 quản 

trị nhằm hoàn thiện cấu trúc thị trường tôm nuôi vùng ĐBSCL 
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hướng đến việc cải thiện hiệu quả tài chính ngành hàng nói chung và 

các tác nhân tham gia nói riêng. 

 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 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 quản trị nào nhằm hoàn thiện cấu trúc thị trường tôm 

vùng ĐBSCL? 

 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ 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: hộ nuôi tôm, nhóm 

tác nhân trung gian và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm (SFCs). 

Bên cạnh đó đối tượng khảo khát còn có các chuyên gia như: giảng 

viên, lãnh đạo SFCs,…. 
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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: 

- Nghiên cứu tập trung vào thị trường xuất khẩu, vì 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: EU (14%), 

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

- Phạm vi của đề tài này là nghiên cứu tôm thẻ chân trắng (tôm 

thẻ) nuôi công nghiệp. Vì đây là sản phẩm chiếm vị trí chủ đạo trong 

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

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 ngàn 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 2: Cơ sở lý 

luận và Tổng quan tài liệu. Chương 3: Thiết kế nghiên cứu. Chương 

4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Chương 5: Kết luận và hàm ý 

quản trị. 
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 Chương này nhằm hai mục tiêu chính: là trình bày cơ sở lý 

thuyết và tổng quan có hệ thống những nghiên cứu có liên quan đến 

chủ đề 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 

 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. 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. 

 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. 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. 

 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. 
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 2.1.5 Khái niệm về chuỗi giá trị 

 2.1.6 Lý thuyết các bên liên quan 

 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 et al., 

2010). 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 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 là nhiều và bao gồm 

khách hàng, các nhà cung cấp hậu cần bên thứ ba, các nhà sản xuất, 

nhà cung cấp và nhà cung cấp, những người liên quan cả trong và 

ngoài tổ chức (Searcy, 2012). 

 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) 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 doanh nghiệp thường ảnh hưởng 

đến các chính sách cạnh tranh của doanh nghiệp thì chắc chắn quy 

mô của doanh nghiệp ảnh hưởng đến phạm vi và cấu trúc 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 (hay 

thực hiện thị trường) và kết quả thị trường (Hình 2.1).  
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Hình 2.1. Mô hình SCP của Lipczynski và ctv 

(Nguồn: Lipczynski và ctv, 2005) 

 2.1.8 Các thành phần của mô hình SCP 

2.1.8.1 Cấu trúc thị trường 

Cấu trúc thị trường đề cập đến: sự tập trung của người bán, 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. 

- 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. 

 - Rào cản gia nhập ngành: Nếu điều kiện gia nhập ngành bị 

hạn chế, các công ty lớn nhất có thể kiểm soát thị trường và điều này 

dẫn đến kết quả yếu của các công ty khác. Mặt khác, nếu 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 
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thường, bất kỳ lợi nhuận nào liên quan đến giá 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).  

 - Khác biệt sản phẩm: 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 (Church và Ware, 2000). 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. 

- Chính sách chung của ngành: theo Lipczynski và ctv 

(2005) cho rằng các chính sách có thể hoạt động dựa trên cấu trúc, 

thực hiện 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 tranh và ngăn chặn sự lạm dụng 

quyền lực thị trường. 

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).  

2.1.8.3 Kết quả thị trường 

Bukar và ctv (2015) cũng cho rằng tỷ suất lợi nhuận gộp là chỉ 

số chính về kết quả thị trường, trong khi chi phí và lợi nhuận là các 

chỉ số để phân tích lợi nhuận của tác nhân tham gia thị trường. Theo 

Jusuf và ctv (2015), 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.  

 



9 

 

 2.2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

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

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. 

 2.2.2 Chức năng thị trường của các tác nhân tham gia 

ngành hàng tôm 

Theo Nguyễn Phú Son và các cộng sự (2020) cho rằng chuỗi 

giá trị tôm thẻ vùng ĐBSCL (Hình 2.2) 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) và mỗi tác nhân trong ngành hàng có 

chức năng thị trường khác nhau. 

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

 Đối với tác nhân người nuôi đã hình thành được những mối 

liên kết ngang với nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, mối liên 

kết này chỉ dừng ở mức độ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nuôi, 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 còn hạn chế, 

thiếu tính bền vững, đặc biệt là mối liên kết giữa người nuôi và 

doanh nghiệp. Nguyên nhân là thiếu cơ chế liên kết theo hướng cả 

hai cùng có lợi (Nguyễn Phú Son và các cộng sự, 2020). 
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 2.2.4 Phân phối lợi nhuận giữa các tác nhân 

 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. 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 nhâp 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). 

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

 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. 

 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 cả trong và ngoài nước. 

 2.2.6.1 Nghiên cứu SCP ở nước ngoài 

 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 2.4). 

 Bên bạnh đó, 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 (Hình 2.6). Sử dụng phương pháp 
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thống kê mô tả kết hợp với chỉ số tập trung thị trường như CR4, 

CR8, CR20, HHi. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngành chăn nuôi gia 

cầm Malaysia có mức tập trung cao và kết quả chung của ngành dựa 

trên tỷ lệ lợi nhuận cho thấy ngành đang hoạt động khá tốt. 

 

Hình 2.6. Mô hình SCP chuỗi cung ứng gia cầm Malaysian 

(Nguồn: Mohamed và ctv, 2013) 

 2.2.6.2 Nghiên cứu SCP ở Việt Nam 

 Huỳnh Văn Tùng (2017) đã ứng dụng mô hình SCP để phân 

tích thị trường mía đường ĐBSCL (Hình 2.8).  

 

Hình 2.8. Mô hình SCP phân tích thị trường mía đường ĐBSCL 

(Nguồn: Huỳnh Văn Tùng, 2017) 

 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 
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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. 

 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 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. 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 khu vực ĐBSCL.  

 2.2.6.4 Đánh giá các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng  

 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. 

 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, cách tiếp cận ngành 

hàng và cách tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, chưa có 

nghiên cứu nào ứng dụng 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 nhiều nghiên cứu chỉ ra những lỗ hổng trong 

hoạt động của chuỗi sản phẩm tôm ở ĐBSCL. Tuy nhiên, trong cấu 

trúc của thị trường tôm vẫn còn những khoảng trống chưa được 
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nghiên cứu 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, 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. 

 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 2.9. 

 

Hình 2.9. 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) 

 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 phân tích các chính sách chung của ngành thủy sản.  

 - Mức độ tập trung thị trường: Mức độ tập trung thị trường 

được phân tích bằng hệ số Gini, CR4 và chỉ số Hhi. Trong đó, nghiên 

cứu tập trung vào phân tích mức độ tập trung CR4 và chỉ số HHi, vì 
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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 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 tôm; các chính sách về 

giá cả; và chính sách hỗ trợ tín dụng. 

 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  

 Kế thừa các nghiên cứu trước đây, kết quả thị trường được 

phân tích trong nghiên cứu này là lợi nhuận gộp và phân tích hiệu 

quả tài chính giữa các tác nhân trong cấu trúc thị trường. 
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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 

 3.1.2 Bảng câu hỏi 

 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 3.2.1 Phương pháp thu thập số 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 và các 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 các 

doanh nghiệp chế biến thủy sản trong nghiên cứu.  

 3.2.1.2 Dữ liệu sơ cấp 

 a. Phương pháp xác định địa bàn khảo sát 

 Địa bàn khảo sát 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 ngàn ha, chiếm 

65% diện tích nuôi tôm thẻ vùng ĐBSCL (Bộ NN&PTNT, 2020).  

 b. Xác định cỡ mẫu 

 Nhằm đảm bảo mẫu có tính đại diện cao cho tổng thể, dựa vào 

đặc tính dữ liệu thường được ứng dụng trong thực tế (Võ Thị Thanh 

Lộc, 2015). Cỡ mẫu ít nhất là 96 hoặc lớn hơn 96 là phù hợp cho 
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nghiên cứu với điều kiện các yếu tố chọn quan sát mẫu được giả định 

như trên. Do đó, nghiên cứu chọn mỗi tỉnh 100 quan sát (3 tỉnh là 

300 quan sát) là phù hợp. 

 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 ngàn ha, chiếm 65% diện tích 

nuôi tôm thẻ vùng ĐBSCL. 

 Đối với hộ nuôi, 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.  

 Đối với các trung gian, sử dụng phương pháp chọn mẫu theo 

mối quan hệ liên kết chuỗi (dòng chảy).  

 Đối với các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, 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 năm 2019. 

 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. 
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CHƯƠNG 4  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 Chương này trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận để từ 

đó làm cơ sở cho việc đề xuất hàm ý quản trị. 

 4.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ TÔM 

 4.1.1 Tổng quan về địa bàn nghiên cứu 

 4.1.2 Khái quát về ngành hàng tôm 

 4.1.3 Khái quát tình hình sản xuất tôm vùng ĐBSCL 

 4.1.4 Khái quát tình hình sản xuất tôm ở địa bàn nghiên cứu 

 4.1.5 Tổng thể phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2030 

 4.2 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG 

 4.2.1 Mức độ tập trung của thị trường 

 Hệ số Gini của các tác nhân được trình bày tóm tắt trong Bảng 

4.14 dưới đây: 

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 hơn. 

(Nguồn: Kết quả khảo sát, 2020) 

4.2.1.1 Mức độ tập trung của thị trường của các hộ nuôi tôm 

Đường cong Lorenz của các hộ nuôi tôm được biểu diễn qua 

Hình 4.1 (a). 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 trường cạnh tranh hoàn toàn giữa 

các hộ nuôi tôm. 



18 

 

 

Hình 4.1. Đường cong Lorenz của các tác nhân trong nghiên cứu 

(Nguồn: Kết quả khảo sát, 2020) 

4.2.1.2 Mức độ tập trung của thị trường của các trung gian 

Đường cong Lorenz của trung gian nằm vị trí xa đường 45o và 

gần với góc vuông hơn, cho thấy có rất nhiều trung gian tham gia 

vào thị trường. Để làm sáng tỏ điều này thì cần tính toán thêm tỷ lệ 

tập trung CR4 và chỉ số HHi. Bởi vì, theo Pulaj và Kume (2013), hệ 

số Gini được coi là một 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. 

Kết quả nghiên cứu (Bảng 4.15) cho thấy, giá trị CR4 năm 2020 là 

43, cho biết 4 trung gian lớn nhất đã chiếm tới 43% thị phần, đã cho 

thấy có một số ít trung gian “dẫn đầu” thị trường. Giá trị này nằm 

trong khoảng 0 < CR4 ≤ 60, thị trường thuộc loại thị trường cạnh 

tranh độc quyền, giá trị HHi năm 2020 là 499 ≤ 1.000, giá trị này cho 

biết đây là thị trường không mang tính tập trung.  

 4.2.1.3 Mức độ tập trung của thị trường của SFCs 

 Đường cong Lorenz của SFCs nằm vị trí gần đường 45o, cho 

thấy mức độ tập trung thị trường thấp. Tuy nhiên, cần phải tính toán 

thêm tỷ lệ tập trung CR4 và HHi của 4 SFC hàng đầu trên thị trường. 

Qua Bảng 4.16 cho thấy, giá trị CR4 là 29, cho biết rằng, 4 doanh 

nghiệp lớn nhất chiếm 29% thị phần, giá trị này nằm trong khoảng 0 
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< 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. 

 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. Đối với SFCs, việc 

sản xuất ra sản phẩm GTGT cũng được xem là một trong những khác 

biệt so với sản phẩm truyền thống (SPTT). Giá bán các sản phẩm 

khác biệt này sẽ cao hơn so với các sản phẩm thông thường.  

  4.2.3 Rào cản gia nhập thị trường 

 4.2.3.1 Rào cản gia nhập thị trường đối với hộ nuôi 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy, thiếu vốn đầu tư; thiếu kiến thức 

chuyên môn; hệ thống thủy lợi (kênh cấp, thoát nước phục vụ nuôi 

tôm); thiếu điện hoặc ở xa đường điện để phục vụ nuôi tôm là những 

rào cản đối với những hộ nuôi tôm mới muốn tham gia vào nuôi tôm.  

 4.2.3.2 Rào cản gia nhập thị trường đối với trung gian 

 Thiếu kiến thức chuyên môn; thiếu vốn đầu tư  và áp lực cạnh 

tranh cao cũng là một rào cản đối với các trung gian mới tham gia 

vào thị trường tôm.  

 4.2.3.3 Rào cản gia nhập thị trường đối với các doanh nghiệp 

 Đối với SFCs, thiếu kiến thức chuyên môn; chứng nhận CLSP; 

thiếu vốn đầu tư và áp lực cạnh tranh cao là những rào cản lớn khi 

gia nhập thị trường đối với SFCs. 

 4.2.4 Các chính sách chung của ngành thủy sản 

 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 thị trường tôm hiện nay. 
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 4.3 PHÂN TÍCH SỰ VẬN HÀNH CỦA THỊ TRƯỜNG 

 4.3.1 Mô tả chức năng của các tác nhân tham gia 

 4.3.2 Mô tả hoạt động của các tác nhân tham gia 

 4.3.2.1 Vấn đề vốn kinh doanh 

 Mặc dù hiện nay nhu cầu vay từ các NHTM là rất cần thiết, 

nhưng việc tiếp cận nguồn vốn này còn không ít khó khăn do các 

ngân hàng thường đưa ra một số tiêu chí mà hộ nuôi tôm và doanh 

nghiệp khó thực hiện. 

 4.3.2.2 Vấn đề giá mua bán tôm nguyên liệu 

 Trong giai đoạn mua bán tôm giữa trung gian và hộ nuôi, do 

thị trường mang tính cạnh trạnh 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 nên hầu 

hết SFCs đều là người quyết định giá mua tôm nguyên liệu. 

 4.3.2.3 Vấn đề thông tin thị trường 

 Trong mối quan hệ giữa người nuôi tôm với SFCs thì thông tin 

thị trường còn gặp nhiều hạn chế, cho thấy thị trường được tổ chức 

chưa hoàn hảo, do ảnh hưởng của cấu trúc thị trường có xu hướng 

cạnh tranh độc quyền. 

 4.3.2.4 Kênh phân phối 

 Các tác nhân tham gia trong kênh phân phối của thị trường sản 

phẩm tôm nuôi bao gồm: hộ nuôi tôm; các trung gian; doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực cung ứng (DCU); SFC; nhà môi giới xuất 

khẩu và cuối cùng là nhà nhập khẩu.  

 4.3.3 Sự liên kết của các tác nhân tham gia trên thị trường 

 Kết quả nghiên cứu 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 (Hình 4.5). Theo hình thức này, các hộ nuôi tôm ký 



21 

 

hợp đồng liên kết với DCU, hộ nuôi tôm sẽ đồng ý mua các nguyên 

liệu đầu vào 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.  

 4.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỊ TRƯỜNG 

 4.4.1 Phân tích lợi nhuận gộp của hộ nuôi tôm 

 Mặc dù có lợi nhuận tương đối tốt nhưng người nuôi tôm cũng 

phải đối mặt với nhiều khó khăn và rủi ro nên số hộ nuôi tôm có lợi 

nhuận rất ít, nhiều hộ hòa vốn hoặc thậm chí bị lỗ. 

 4.4.2 Phân tích lợi nhuận gộp của trung gian 

 Đối với các trung gian cấp 1 có lợi nhuận ổn định. Đối với các 

trung gian cấp 2 đôi khi có cơ hội có lợi nhuận cao, ngược lại cũng 

tồn tại nhiều rủi ro. 

 4.4.3 Phân tích lợi nhuận gộp của SFC 

 Kết quả phân tích cho thấy lợi nhuận gộp của SFCs là tốt, % 

lợi nhuận gộp tôm thẻ trung bình của 4 SFC là 11%.  

 4.4.4 Phân tích hiệu quả giữa các tác nhân tham gia 

 4.4.4.1 Phân tích hiệu quả giữa các tác nhân nhóm SPTT 

 Kết quả nghiên cứu (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 (66%); kế đến là 

tác nhân trung gian là 12,849 triệu đồng (24,8%); và tác nhân SFC2 

là 4,750 triệu đồng, tương đương 9,2%. 

 4.4.4.2 Phân tích hiệu quả giữa các tác nhân nhóm SP GTGT 

Kết quả nghiên cứu (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 (46,8%); tiếp theo là nông 
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dân đạt giá trị 34,211 triệu đồng (38,7%); và cuối cùng là tác nhân 

trung gian với GTGT thuần 12,849 (14,5%). 

So sánh kết quả 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. 

 4.5 THẢO LUẬN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 4.5.1 Cấu trúc thị trường 

 4.5.2 Sự vận hành của thị trường 

 4.5.3 Kết quả thị trường 

 4.5.4 Những vấn đề cần hoàn thiện của cấu trúc thị trường 

 4.5.4.1 Cấu trúc thị trường 

 - Về mức độ tập trung thị trường: Cần có những hàm ý để 

giảm sự cạnh tranh độc quyền, hướng đến thị trường có nhiều người 

bán và nhiều người mua hơn nữa. 

 - Mức độ khác biệt sản phẩm: Việc sản xuất ra những sản 

phẩm khác biệt sẽ làm thay đổi lợi nhuận của của thị trường. Tuy 

nhiên, tỷ lệ này vẫn chưa cao. Cần có những hàm ý để khuyến khích 

tăng cường sản xuất ra sản phẩm khác biệt hơn nữa. 

 - Những rào cản gia nhập thị trường: Cần có những hàm ý 

chính sách để giảm bớt những rào cản gia nhập thị trường. 

 4.5.4.2 Sự vận hành của thị trường 

 Do thị trường của SFCs 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 hướng tới việc giá cả được hình thành theo nhu 

cầu thị trường, theo sự thoả thuận giữa các bên. 

 4.5.4.3 Kết quả thị trường 

 Cần phải có những hàm ý quản trị để giảm bớt sự phân phối 

chưa đồng đều, nhằm hoàn thiện cấu trúc thị trường tôm hiện nay. 
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CHƯƠNG 5 

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

 Chương 5 trình bày kết luận chung, hàm ý quản trị, 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 

 5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 

 5.2.1 Cấu trúc thị trường 

 5.2.1.1 Hướng đến thị trường cạnh tranh và giảm độc quyền 

 5.2.1.2 Định hướng cho người nuôi sản xuất tôm đạt tiêu 

chuẩn chất lượng 

 5.2.1.3 SFSs tăng cường sản xuất ra các sản phẩm GTGT 

 5.2.2 Sự vận hành của thị trường 

 5.2.2.1 Ổn định giá tôm nguyên liệu 

 5.2.2.2 Tăng cường mối liên kết giữa các tác nhân 

 5.2.3 Kết quả thị trường 

 5.3 ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

5.3.1 Ý nghĩa của luận án 

Về mặt lý thuyết, kết quả của nghiên cứu sẽ giải quyết được 

các khoảng trống còn tồn tại trong thị trường tôm vùng 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. 

 5.3.2 Những điểm mới của luận án 

 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 
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quyền, và đặc điểm này đã tác động tới xu hướng đàm phán giá cả 

trong mua bán. Thứ hai, lợi nhuận của những sản phẩm khác biệt cao 

hơn so với sản phẩm thông thường, đây cũng là yếu tố quan trọng vì 

nó làm thay đổi lợi nhuận của thị trường. Thứ ba, mô hình liên kết 

giữa các tác nhân tham gia trong ngành hàng kỳ vọng giúp SFCs ổn 

định và đáp ứng nguồn 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 và quan trọng là ổn định giá tôm 

nguyên liệu để người nuôi yên tâm sản xuất. Thứ tư, kết quả nghiên 

cứu cho thấy việc sản xuất ra sản phẩm GTGT là cần thiết mang lại 

GTGT cao cho ngành hàng. 

 5.4 KHUYẾN NGHỊ 

 5.4.1 Đối với tác nhân hộ nuôi tôm 

 5.4.2 Đối với tác nhân trung gian 

 5.4.3 Đối với tác nhân doanh nghiệp chế biến thủy sản 

 5.4.4 Đối với chính sách chung của ngành thủy sản 

 5.5. HẠN CHẾ CỦA LUẬN ÁN 

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 thực hiện thị trường tôm vùng ĐBSCL mở rộng cho tất cả các 

nhóm tác nhân khác tham gia  trong chuỗi ngành hàng và mở rộng 

thêm các yếu tố khác của cấu trúc thị trường thực hiện thị trường và 

kết quả thị trường. 


