Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Tập 54, Số 9D (2018): 133-148

DOI:10.22144/ctu.jvn.2018.190

TÍNH BỀN VỮNG VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH TRONG CHUỖI CUNG ỨNG
NÔNG SẢN
Lê Bảo Toàn1* và Bùi Văn Trịnh2
1

Nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh 2016, Trường Đại học Trà Vinh
Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ
*Người chịu trách nhiệm về bài viết: Lê Bảo Toàn (email: lebaotoanvn@gmail.com)
2

Thông tin chung:
Ngày nhận bài: 22/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 29/08/2018
Ngày duyệt đăng: 28/12/2018

Title:
Sustainability and competitive
advantages of the agricultural
supply chain
Từ khóa:
Chuỗi cung ứng nông sản, Lợi
thế cạnh tranh, Tính bền vững,
Ba trụ cột của phát triển bền
vững
Keywords:
Agricultural Supply Chain,
Competitive Advantage,
Sustainability, Triple Bottom
Line

ABSTRACT
The paper is aimed to propose a research direction to test the impacts of
sustainability, including economy, society and environment, on the
competitive advantages of the supply chain of agricultural products.
Documentary research method is mainly employed in this research in
order to synthesize and discuss previous studies related to the topic
conducted in countries around the world and in Vietnam. The literature
review shows that stakeholder theory is one of the main approaches in the
most widely used economic, social and environmental research on supply
chain management. In Vietnam, there is a limited body of research on
supply chain management approached from the sustainability perspective.
This is a specific topic on which little discussion and evaluation have been
made to contribute to the development of competitive advantages of the
agricultural supply chain on both theoretical and practical sides.
TÓM TẮT
Mục đích của bài viết là đề xuất hướng nghiên cứu để thực nghiệm kiểm
tra tác động của tính bền vững bao gồm kinh tế, xã hội và môi trường đến
lợi thế cạnh tranh của chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp (nông sản).
Nghiên cứu tài liệu là phương pháp chính của bài viết này để tổng kết và
thảo luận các nghiên cứu trước đây liên quan đến chủ đề ở các nước trên
thế giới và trong nước. Tổng quan cho thấy lý thuyết các bên liên quan là
một trong những cách tiếp cận chính trong nghiên cứu kinh tế, xã hội và
môi trường được sử dụng phổ biến nhất trong nghiên cứu quản lý chuỗi
cung ứng. Trong nước, chưa có nhiều nghiên cứu về quản lý chuỗi cung
ứng nông sản tiếp cận theo quan điểm bền vững. Đây là chủ đề cụ thể,
nhưng hiện tại ít được thảo luận và đánh giá để đóng góp vào sự phát triển
lợi thế cạnh tranh của chuỗi cung ứng nông sản lý luận lẫn thực tiễn.

Trích dẫn: Lê Bảo Toàn và Bùi Văn Trịnh, 2018. Tính bền vững và lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng
nông sản. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9D): 133-148.
nguyên liệu …). Trong bối cảnh phức tạp đó, khái
niệm “thị trường” truyền thống (chủ yếu gồm khách
hàng và nhà cung cấp) và “mục tiêu tối hậu”
(bottom-line) của doanh nghiệp (tạo lợi nhuận) được
nới rộng, bao gồm thêm các “yếu tố mềm” tuy
không liên quan lắm đến tài chính (non-financial),

1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Laszlo (2011), trong hơn hai thập niên gần
đây, một loạt biến động hoặc có thể dự kiến (toàn
cầu hóa, hiệp ước trao đổi thương mại song/ đa
phương, tiến bộ công nghệ, khan hiếm thực phẩm và
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trưởng kinh tế bền vững cần phải chú trọng nhiều
hơn đến các vấn đề xã hội và môi trường. Chuỗi
cung ứng sản phẩm nông nghiệp là một phần quan
trọng của nền kinh tế toàn cầu (Ghosh, 2011). Các
sản phẩm được sản xuất và tiêu thụ ở mọi nơi trên
thế giới điều có quá trình liên quan đến việc sử dụng
các nguồn tài nguyên tự nhiên, việc làm và phát thải.
Suy thoái môi trường, sử dụng lao động trẻ em, cạn
kiệt nguồn tài nguyên, đến các hành vi gây tổn hại
cho xã hội và môi trường khác là một trong những
rủi ro tác động lớn nhất và nhanh nhất đối với quản
lý chuỗi cung ứng hiện nay (Forstl et al., 2010). Kết
hợp các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường
được áp dụng cho cả các mối liên kết riêng lẻ của
chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp cũng như với
toàn bộ chuỗi và sẽ giúp các công ty củng cố chuỗi
cung ứng và phát triển một lợi thế cạnh tranh hơn.
Với mức độ cạnh tranh cao trong môi trường kinh
doanh hiện tại, một doanh nghiệp, một chuỗi cung,
hoặc ngành nông nghiệp phải cạnh tranh hơn. Lợi
thế cạnh tranh của ngành nông nghiệp đã tạo ra
nhiều sự quan tâm trong các tài liệu học thuật
(Mugera, 2012).

nhưng lại là những yếu tố quyết định sự thành bại
của doanh nghiệp trong trường kỳ. Ngôn ngữ quản
lý kinh doanh được bổ sung thêm khái niệm “tác
nhân liên quan” (stakeholder), “phát triển bền
vững”, và “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”
(CSR).
Dưới sức ép của cạnh tranh đa phương (do
toàn cầu hóa), giá cả nguyên liệu không ngừng gia
tăng (do khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
bất hợp lý) và những vấn nạn xã hội, doanh nghiệp
sẽ phải đương đầu với mức lợi nhuận ngày càng thu
hẹp, nếu không tìm được lối ra thích ứng, có thể dẫn
đến nguy cơ phá sản. “Lối ra” đó phải dựa trên
những “giá trị bền vững” bằng cách xây dựng, phát
triển và củng cố những mối liên hệ với những “tác
nhân liên quan” ngoài truyền thống. Tương quan đó
bao gồm người tạo ra sản phẩm và dịch vụ (doanh
nghiệp), người tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ (cộng
đồng) và người cung cấp vật liệu sản xuất (trái đất).
Mô hình phát triển doanh thương mới bổ sung cho
công thức tăng trưởng thông dụng (giá cả, chất
lượng và đa dạng hóa) và được phát huy trên nền
tảng bền vững khi thỏa mãn được yêu cầu của cả ba
yếu tố con người (people), trái đất (planet) và lợi
nhuận (profit) theo đề xuất Triple P’s của J.
Elkington (Laszlo, 2011).

Ngành nông nghiệp đóng góp đáng kể vào tổng
sản phẩm quốc nội (GDP) của nhiều nước đang phát
triển và đóng góp đáng kể cho Việt Nam. Tổng sản
phẩm quốc nội trong nước năm 2017 ước tính tăng
6,81% so với năm 2016, trong đó khu vực nông, lâm
nghiệp và thủy sản đã có mức tăng 2,90% (Tổng cục
Thống kê, 2017). Mặc dù, ngành nông nghiệp Việt
Nam đã đạt được những thành tựu và kết quả to lớn,
quá trình phát triển chuỗi cung ứng nông sản còn tồn
tại nhiều hạn chế, tác động trực tiếp đến kết quả và
tính bền vững trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
này. Các hạn chế lớn trong chuỗi cung ứng nông sản
như diện tích canh tác nhỏ, khó áp dụng được các
biện pháp canh tác hiện đại và thiếu vốn lưu động
(Nistpass, 2016). Bên cạnh những thành công về
phát triển, chuỗi cũng bộc lộ những yếu kém như
thiệt hại về môi trường, an toàn thực phẩm, các vấn
đề trách nhiệm xã hội. Vì vậy, cần phải có những
nghiên cứu về tổng lược tài liệu cũng như những
định hướng nghiên cứu thực nghiệm về tác động của
tính bền vững đến lợi thế cạnh tranh của chuỗi cung
ứng sản phẩm nông nghiệp trong bối cảnh toàn cầu
hóa hiện nay là thực sự cần thiết.

Toàn cầu hóa đã đặt các chuỗi cung ứng phải đối
mặt với những thách thức mới, không chỉ đòi hỏi
phải thực hiện tốt nhất về kinh tế mà còn phải có
trách nhiệm với xã hội và môi trường. Do đó, các
chuỗi cung ứng đang chuyển từ quan điểm kinh
doanh thông thường sang một mô hình kinh doanh
bền vững hơn bao gồm ba yếu tố phụ thuộc lẫn nhau:
kinh tế, xã hội và môi trường. Với sự phát triển của
toàn cầu hoá, tính cạnh tranh của một doanh nghiệp
phụ thuộc nhiều hơn vào tính cạnh tranh của chuỗi
cung ứng. Trong môi trường cạnh tranh toàn cầu,
hoạt động của một doanh nghiệp không còn được
quyết định bởi các quyết định và hành động xảy ra
trong doanh nghiệp, thay vào đó nó sẽ phụ thuộc vào
việc thực hiện các quyết định và hành động được
thực hiện trong toàn bộ chuỗi cung ứng (Naslund và
Williamson, 2010). Tính bền vững đã nổi lên như
một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến các doanh
nghiệp và xã hội. Sự phát triển nhanh chóng của các
nền kinh tế đang phát triển đang đặt áp lực lên tài
nguyên thiên nhiên của trái đất. Các bên liên quan
ngày càng tạo ra áp lực cho các công ty không chỉ
cung cấp những lợi ích kinh tế mà còn phải giải
quyết môi trường và xã hội, còn được gọi là tính bền
vững hoặc trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
(Meixell và Luoma, 2015).

2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1 Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích
nội dung và phân tích mô tả từ các bài báo nghiên
cứu và các tài liệu khác có liên quan đến tính bền
vững, quản lý chuỗi cung ứng, và lợi thế cạnh tranh
đã được tổng hợp từ 112 bài báo đăng trên các tạp
chí khoa học chủ yếu từ các tạp chí Academy of

Nông nghiệp là ngành đóng vai trò quan trọng
trong việc đảm bảo sức khỏe và góp phần vào sự
phát triển lành mạnh của người tiêu dùng, tăng
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được biết đến nhiều. Ba điểm dưới cùng còn được
gọi là TBL hoặc 3BL là một khuôn khổ với ba thành
phần: kinh tế, xã hội và môi trường (hoặc sinh thái).
Triple Bottom Line là một khái niệm hội nhập về
mặt kinh tế, với sự nhấn mạnh đến hiệu suất môi
trường, xã hội và kinh tế để cải tiến chất lượng cuộc
sống của con người. Về bản chất, TBL thể hiện sự
mở rộng chương trình môi trường theo một cách hợp
nhất các đường lối kinh tế và xã hội (Elkington,
1997). Nền tảng của tư duy bền vững đã trở thành ý
tưởng về ba kích thước môi trường, xã hội và kinh
tế, chúng được vẽ bằng nhiều cách, như ba trụ cột,
ba vòng tròn đồng tâm, hoặc ba vòng kết nối (Hình
1). Chương trình IUCN 2005-8, được thông qua
2005, đã sử dụng mô hình vòng tròn kết nối để
chứng minh rằng các mục tiêu cần được tích hợp tốt
hơn với hành động khắc phục sự cân bằng giữa các
khía cạnh của tính bền vững (IUCN, 2006).

Management Review, International Journal of
Operations
and
Production
Management,
International Journal of Physical Distribution and
Logistics Management, International Journal of
Production Economics, Journal of Cleaner
Production, Journal of Supply Chain Management
và các tạp chí khác đã được sử dụng để thực hiện
cho mục tiêu nghiên cứu.
2.2 Ba trụ cột của phát triển bền vững
Khái niệm “ba trụ cột của phát triển bền vững”
đã được sử dụng nhiều, cả trong và ngoài nước,
trong những nghiên cứu/chương trình/dự án phát
triển và với tiếng Anh tương ứng là “the three pillars
of sustainable development” hoặc “sustainable
development triangle”. Khái niệm Triple Bottom
Line (TBL) được đặt ra vào năm 1994 và được sử
dụng năm 1997 bởi John Elkington (Elkington,
1997). Trước những năm 1990, thuật ngữ này không

Hình 1: Ba hình ảnh đại diện của tính bền vững
(Nguồn: Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting, 2006)

không chỉ tích cực ảnh hưởng đến môi trường tự
nhiên và xã hội mà còn mang lại lợi ích kinh tế lâu
dài và lợi thế cạnh tranh cho công ty.
2.3 Ba trụ cột của phát triển bền vững và
tính bền vững

Sự thống nhất trong việc đề cập đến ba khía cạnh
đồng thời được xây dựng trong cấu trúc của TBL vì
khái niệm này dựa trên sự kết hợp của các đường lối
kinh tế, xã hội và môi trường. Nó cũng là công cụ
để kiểm tra, đánh giá hoặc đo lường ảnh hưởng của
hoạt động kinh doanh đối với nền kinh tế, công bằng
xã hội và bảo vệ môi trường. Theo quan điểm trên,
các nhà nghiên cứu trong kinh doanh, quản lý về tính
bền vững được khuyến khích đặc biệt chú ý đến cách
họ sử dụng các thuật ngữ này trong các nghiên cứu
của mình để giúp các nhà nghiên cứu khác hiểu rõ
hơn (Arowoshegbe và Emmanuel, 2016). Xã hội sẽ
không tồn tại mà không có môi trường tự nhiên vì
vậy không gian xã hội nằm trong môi trường, tương
tự lĩnh vực kinh tế xuất phát từ xã hội và do đó nằm
trong phạm vi xã hội (Touboulic và Walker, 2015).
Mặc dù với những tên gọi khác nhau như 3P (lợi
nhuận, trái đất và con người) và 3E (kinh tế, môi
trường và công bằng) để phản ánh những quan điểm
tương tự như của TBL nhưng các thành phần cơ bản
là nhất quán. Carter và Roger (2008) mô tả ba chiều
của khái niệm TBL cho thấy rằng ở giao nhau của
xã hội, môi trường và hiệu quả kinh tế, có những
hoạt động mà các tổ chức có thể tham gia trong đó

Ba trụ cột của phát triển bền vững và “tính bền
vững” là hai khái niệm liên quan được sử dụng hoán
đổi cho nhau (Alhaddi, 2015; Arowoshegbe và
Emmanuel, 2016). Tổng quan tài liệu đã cho thấy có
rất nhiều định nghĩa về tính bền vững. Một định
nghĩa thường được trích dẫn nhiều nhất là báo cáo
Brundtland (WCED, 1987) định nghĩa tính bền
vững là “sự phát triển đáp ứng nhu cầu của các thế
hệ hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng của
các thế hệ tương lai để đáp ứng nhu cầu của họ”.
Một định nghĩa đại diện được đưa ra bởi IISD
(1992), “thông qua các chiến lược kinh doanh và các
hoạt động đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và các
bên liên quan của nó ngày hôm nay trong khi vẫn
bảo vệ, duy trì và tăng cường nguồn nhân lực và tài
nguyên thiên nhiên cần thiết trong tương lai”.
Những định nghĩa này là khả năng áp dụng bền vững
đối với ba yếu tố của cuộc sống: xem xét về kinh tế
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quy trình kinh doanh đa chức năng chính để tạo ra
giá trị cho khách hàng và các bên liên quan khác” và
bởi Mentzer et al. (2001) là “sự phối hợp mang tính
hệ thống, chiến lược của các chức năng kinh doanh
truyền thống và các chiến thuật trong các chức năng
kinh doanh trong một công ty cụ thể và giữa các
doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nhằm mục đích
nâng cao hiệu suất dài hạn của các công ty riêng lẻ
và chuỗi cung ứng như một toàn thể”.

hay tài chính, bảo vệ và quản lý môi trường, và phúc
lợi của cộng đồng - đó là ba điểm cuối cùng của tính
bền vững. Điều này hàm ý là cải thiện yếu tố kinh tế
và chất lượng cuộc sống của xã hội đồng thời hạn
chế tác động đến môi trường của tự nhiên.
Alhaddi (2015) trình bày tổng quan về sự hiện
diện của Triple Bottom Line và tính bền vững trong
các tài liệu cho thấy Triple Bottom Line và tính bền
vững là các cấu trúc có liên quan. Tuy nhiên, việc sử
dụng thuật ngữ bền vững dường như không nhất
quán, một số nghiên cứu đã sử dụng thuật ngữ này
nhưng thực ra chỉ đề cập đến một hoặc hai trong số
ba khía cạnh được biết đến đó là kinh tế, xã hội và
môi trường. Các kết quả từ cuộc khảo sát được trình
bày trong tài liệu của Alhaddi khuyến khích các nhà
nghiên cứu đặc biệt chú ý đến việc sử dụng thuật
ngữ bền vững trong nghiên cứu của họ. Do đó, nếu
nhà nghiên cứu lựa chọn tính bền vững dựa trên các
trụ cột về kinh tế, xã hội và môi trường, thì cần phải
nêu rõ điều đó (Alhaddi, 2015).
2.4 Quản lý chuỗi cung ứng bền vững

Quản lý chuỗi cung ứng bền vững (sustainable
supply chain management, SSCM) có nguồn gốc từ
quản lý chuỗi cung ứng, tức là dựa trên việc áp dụng
và mở rộng các khái niệm của nó. Có nhiều quan
điểm, nhiều định nghĩa khác nhau về SSCM, tuy
nhiên có nhiều quan điểm chung đồng ý là thuật ngữ
SSCM đề cập đến việc hội nhập các thực tiễn kinh
tế, xã hội và môi trường vào quản lý chuỗi cung ứng.
Carter và Roger (2008) xác định quản lý chuỗi cung
ứng bền vững là sự tích hợp chiến lược, minh bạch
và đạt được các mục tiêu xã hội, môi trường và kinh
tế của tổ chức trong việc điều phối hệ thống các quy
trình nghiệp vụ liên tổ chức để cải thiện hiệu quả
kinh tế dài hạn của từng công ty và chuỗi cung ứng
của nó. Định nghĩa SSCM được dựa trên ba dòng
dưới cùng và bốn khía cạnh hỗ trợ tính bền vững quản lý rủi ro, minh bạch, chiến lược và văn hoá được khái niệm hóa và thể hiện trong Hình 2.

Thuật ngữ quản lý chuỗi cung ứng (supply chain
management, SCM) đã được xác định bởi Lambert
et al. (1998) là “quản lý các mối quan hệ trong mạng
lưới các tổ chức, từ khách hàng cuối cùng thông qua
các nhà cung cấp ban đầu, bằng cách sử dụng các

Hình 2: Quản lý chuỗi cung ứng bền vững
(Nguồn: Carter và Roger, 2008)

tranh, và khả năng phục hồi của tổ chức trong ngắn
hạn và dài hạn (Ahi, 2014).
2.5 Lợi thế cạnh tranh ngành nông nghiệp

Bên cạnh đó, quản lý chuỗi cung ứng bền vững
được định nghĩa là: Việc tạo ra chuỗi cung ứng phối
hợp thông qua việc tự nguyện hội nhập kinh tế, môi
trường và xã hội với các hệ thống kinh doanh tổ
chức chính được thiết kế để quản lý có hiệu quả và
hiệu quả các nguồn nguyên liệu, thông tin, và dòng
vốn liên quan đến mua sắm, sản xuất và phân phối
sản phẩm hoặc dịch vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu
của các bên liên quan và cải thiện khả năng cạnh

Ngành nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng
trong sự phát triển kinh tế của một số quốc gia
(Nwachukwu et al., 2014). Tính cạnh tranh trong
ngành nông nghiệp toàn cầu đã làm dấy lên mối lo
ngại giữa các nhà kinh tế và các nhà hoạch định
chính sách về nhu cầu lợi thế cạnh tranh trong ngành
nông nghiệp ở các quốc gia đang phát triển
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2.5.2 Đo lường lợi thế cạnh tranh

(Dziwornu, 2014). Mặc dù ngành này được công
nhận là ngành cung cấp hỗ trợ sinh kế chính cho con
người ở các quốc gia đang phát triển (Rao, 2006),
ngày càng có nhiều thách thức đối với cạnh tranh do
thay đổi trong nền kinh tế và toàn cầu hóa (Mugera,
2012). Kinh doanh sản phẩm nông nghiệp (nông
sản) cần đạt được lợi thế cạnh tranh và lợi thế cạnh
tranh của ngành này đã trở thành lĩnh vực nghiên
cứu được quan tâm do quy mô và sự tăng trưởng liên
tục của xuất khẩu nông nghiệp. Xác định các yếu tố
liên quan đến lợi thế cạnh tranh của ngành nông
nghiệp sẽ giúp nông dân tăng lợi ích kinh tế từ các
sản phẩm nông nghiệp và làm cho mô hình đó khả
thi về mặt kinh tế để tăng cường lợi thế cạnh tranh.
2.5.1 Định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Depperu và Cerrato (2005) nhấn mạnh rằng khả
năng cạnh tranh có thể được xem như một biến phụ
thuộc hoặc biến độc lập. Nếu là biến phụ thuộc, khả
năng cạnh tranh được xem như một yếu tố có sức
ảnh hưởng và do đó được xem như kết quả của lợi
thế cạnh tranh của công ty. Nếu xem khả năng cạnh
tranh như một yếu tố có sức ảnh hưởng, các nguồn
lợi thế cạnh tranh của một công ty cũng được tính
đến. Lợi thế cạnh tranh như một kết quả, các tiêu chí
đánh giá cần phải được xem xét để đo lường lợi thế
cạnh tranh.
Cùng với khái niệm về lợi thế cạnh tranh, có
nhiều tài liệu đo lường lợi thế cạnh tranh liên quan
đến các ngành khác nhau (Kiel et al., 2014). Trong
ngành nông nghiệp, Kozena và Chladek (2012) sử
dụng năng suất làm chỉ số để đánh giá lợi thế cạnh
tranh của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, có những
hạn chế nhất định về năng suất và lợi nhuận khi đo
lường lợi thế cạnh tranh của ngành nông nghiệp như
thiếu tính sẵn sàng và độ tin cậy của dữ liệu
(Voulgaris et al., 2013). Singh et al. (2015) đề cập
đến chỉ số năng suất một phần không thành công do
năng suất trong ngành nông nghiệp có thể được xác
định theo các thuật ngữ khác nhau như năng suất đất
đai, năng suất lao động và năng suất vốn. Do đó,
không có tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi để đo
lường năng suất. Kadocsa (2006) cho rằng đo lường
về khả năng cạnh tranh bằng cách sử dụng doanh
thu, lợi nhuận và năng suất có thể được định lượng
và có thể tiếp cận, nhưng đôi khi rất khó để định
lượng. Toit et al. (2010) cho rằng khả năng cạnh
tranh của nhà sản xuất trong ngành nông nghiệp có
thể được cải thiện bằng cách giảm tổng chi phí.

Lợi thế cạnh tranh được định nghĩa là “khả năng
của một tổ chức để tạo ra một thế đứng vững chắc
hơn đối thủ cạnh tranh của nó” (Li et al., 2006). Lợi
thế cạnh tranh xuất hiện từ việc tạo ra các năng lực
vượt trội được tận dụng để tạo ra giá trị khách hàng
và đạt được lợi thế chi phí và/ hoặc khác biệt, dẫn
đến thị phần và hiệu suất sinh lời (Barney, 1991;
Day, 2000). Định nghĩa trước đây về lợi thế cạnh
tranh thường tập trung vào các chỉ số như lợi nhuận,
năng suất và thị phần (Kennedy et al., 1997). Khả
năng của một doanh nghiệp để nâng cao chất lượng
sản phẩm, giảm chi phí sản phẩm, mở rộng thị phần
hoặc lợi nhuận được gọi là lợi thế cạnh tranh (Grupe
và Rose, 2010). Porter định nghĩa lợi thế cạnh tranh
ở cấp độ công ty khi tăng trưởng năng suất phản ánh
chi phí thấp hơn hoặc các sản phẩm khác biệt. Cách
tiếp cận của Porter đối với lợi thế cạnh tranh tập
trung vào khả năng trở thành một nhà sản xuất chi
phí thấp trong ngành của mình, hoặc là duy nhất
trong ngành của mình trong một số khía cạnh được
khách hàng đánh giá cao (Porter, 1990). Newbert
(2008) định nghĩa lợi thế cạnh tranh là mức độ mà
một công ty khám phá các cơ hội của nó, vô hiệu
hoá các mối đe dọa và giảm chi phí. Định nghĩa hoạt
động của lợi thế cạnh tranh có thể được thể hiện như
là một cách cụ thể để sử dụng các nguồn lực có sẵn
và các hoạt động chính xác khác để giữ cho các
doanh nghiệp khác biệt khỏi các đối thủ cũng như
giữ cho nó hoạt động và phát triển. Từ định nghĩa
này, lợi thế cạnh tranh bao gồm ba đặc điểm là sống
lâu, khó bắt chước và khó xác định (Meutia và
Ismail, 2012).

Vinayan et al. (2012) đề xuất bốn chiều quản lý
chuỗi cung ứng, sự khác biệt và đổi mới sản phẩm,
phản ứng của tổ chức, và vai trò chi phí để đánh giá
lợi thế cạnh tranh của một công ty và đo lường lợi
thế cạnh tranh bằng cách kết hợp quan điểm dựa vào
nguồn lực, chiến lược đại dương xanh, quan điểm
khả năng năng động, và tiếp cận cấu trúc. Vinayan
đã áp dụng bốn khía cạnh này để đo lường lợi thế
cạnh tranh trong các doanh nghiệp sản xuất ở
Malaysia và họ cho rằng mô hình đề xuất có thể
được áp dụng cho các ngành khác.
Bratić (2011) mô tả vai trò của quản lý chuỗi
cung ứng và các tác động của nó đối với lợi thế cạnh
tranh của chuỗi cung ứng. Các kích thước của lợi thế
cạnh tranh được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm:
giá cả và chi phí, chất lượng, sự tin cậy giao hàng,
đổi mới sản phẩm, thời gian ra thị trường, và kết quả
nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra rằng giá cả, chất
lượng và thời gian ra thị trường là những chỉ số lợi
thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn so với sự tin cậy giao

Từ những định nghĩa trên, lợi thế cạnh tranh
dường như là một thuật ngữ tương đối, và không có
định nghĩa chung về thuật ngữ lợi thế cạnh tranh.
Theo lý thuyết hoặc trên thực tế chỉ ra rằng thuật
ngữ lợi thế cạnh tranh không có một định nghĩa
thống nhất cả trong tài liệu cấp quốc gia và quốc tế
(Grupe và Rose, 2010; Piatkowski, 2012; Sigalas et
al., 2013).
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cho thấy để phát triển lợi thế cạnh tranh trong ngành
nông nghiệp cần phải quản lý tốt các chuỗi cung ứng
và những nỗ lực cải thiện chất lượng thông tin trong
chuỗi cung ứng là những hành động quan trọng nhất
cần phải thực hiện. Phù hợp với các định nghĩa về
kích thước đo lường, sự đổi mới sản phẩm trở thành
yếu tố quyết định đối với ngành nông nghiệp, vì các
thuộc tính của các sản phẩm nông nghiệp tương đối
giống nhau nên rất khó để mô tả đặc điểm của đổi
mới sản phẩm. Nó có thể là quá trình đổi mới hoặc
thăm dò thị trường mới, đổi mới có thể có các hình
thức của một sản phẩm hoặc dịch vụ mới, một cấu
trúc mới, một thực tiễn sản xuất mới, một thị trường
mới hoặc một hệ thống quản lý mới (Gebauer et al.,
2011).

hàng và đổi mới sản phẩm. Thông qua việc phân tích
mối quan hệ của thực hành SCM và lợi thế cạnh
tranh cho thấy thực hành SCM có thể tác động trực
tiếp đến lợi thế cạnh tranh của chuỗi cung ứng.
Chaghooshi et al. (2015) kiểm tra những ảnh
hưởng của quá trình quản lý chuỗi cung ứng như là
một lợi thế cạnh tranh và hiệu quả tổ chức của các
công ty hoạt động trong ngành công nghiệp thực
phẩm. Các kích thước của lợi thế cạnh tranh được
sử dụng trong nghiên cứu bao gồm giá cả và chi phí,
chất lượng, sự tin cậy của giao hàng, đổi mới sản
phẩm và thời gian ra thị trường. Kết quả cho thấy
rằng việc thực hiện các quy trình quản lý chuỗi cung
ứng tạo ra một lợi thế cạnh tranh cao và có một tác
động tích cực đáng kể đến hiệu suất của tổ chức.
Dlamini et al. (2014) xác định khả năng cạnh tranh
và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh
tranh của ngành nông nghiệp. Các yếu tố sản xuất
các sản phẩm chất lượng cao giá cả phải chăng, và
chi phí hợp lý của lao động là các yếu tố tăng cường
khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp.

Sachitra (2016) đã tiến hành xem xét lại các kích
thước đo lường sẵn có của lợi thế cạnh tranh và đề
xuất lợi thế cạnh tranh có thể được sử dụng cho các
nghiên cứu thực nghiệm trong tương lai, đặc biệt là
trong lĩnh vực nông nghiệp. Dựa trên các đo lường
đã được phân loại, Sachitra (2016) cho rằng lợi thế
cạnh tranh của ngành nông nghiệp có thể được đo
lường bằng cách sử dụng giá cả và chi phí, chất
lượng, sự tin cậy giao hàng, thời gian để tới thị
trường và khai thác các cơ hội thị trường.

Jie et al. (2013) trình bày một khuôn khổ kết nối
thực tiễn của chuỗi cung ứng với lợi thế cạnh tranh
trong ngành nông nghiệp. Để đo lường lợi thế cạnh
tranh của ngành nông nghiệp, Jie et al. (2013) đã sử
dụng các kích thước liên quan là sự đáp ứng, sự linh
hoạt, hiệu quả và chất lượng. Kết quả nghiên cứu

Các cách đo lường lợi thế cạnh tranh ngành nông
nghiệp được trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1: Các cách đo lường lợi thế cạnh tranh ngành nông nghiệp
Kích thước
Giá cả/ Chi phí
Chất lượng
Sự tin cậy giao hàng
Đổi mới sản phẩm
Thời gian tới thị trường
Năng suất
Đáp ứng
Linh hoạt
Hiệu quả
Khai thác cơ hội thị trường

Nguồn
Toit et al. (2010), Dlamini et al. (2014), Chaghooshi et al. (2015), Sachitra
(2016)
Bratić (2011), Jie et al. (2013), Dlamini et al. (2014), Chaghooshi et al.
(2015), Sachitra (2016)
Bratić (2011), Chaghooshi et al. (2015), Sachitra (2016)
Bratić (2011), Chaghooshi et al. (2015)
Bratić (2011), Chaghooshi et al. (2015), Sachitra (2016)
Kozena và Chladek (2012)
Jie et al. (2013)
Jie et al. (2013)
Jie et al. (2013)
Sachitra (2016)

(Nguồn: tác giả tổng hợp, 2018)

quan hệ, lý thuyết mạng, lý thuyết cơ quan, lý thuyết
chuỗi giá trị toàn cầu, lý thuyết hệ thống, lý thuyết
dự phòng, lý thuyết về mạng lưới, lý thuyết phức
tạp, lý thuyết hiện đại sinh thái, lý thuyết khí hậu về
đạo đức, lý thuyết chính thức, lý thuyết tổ chức học,
lý thuyết sinh thái học dân cư, lý thuyết lợi thế tài
nguyên, lý thuyết mạng xã hội. Trong đó, có ba lý
thuyết được sử dụng nhiều nhất trong nghiên cứu,
cụ thể là các lý thuyết dựa vào tài nguyên, lý thuyết
thể chế và các bên liên quan.

2.6 Các lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu
quản lý chuỗi cung ứng bền vững
Carter và Easton (2011) là những tác giả đã
khám phá các nghiên cứu về SSCM từ năm 1991
đến năm 2010 và nhận thấy họ đã kết hợp nhiều lý
thuyết khác nhau, đặc biệt là lý thuyết các bên liên
quan và lý thuyết dựa trên nguồn lực. Touboulic và
Walker (2015) đã xác định 21 lý thuyết có liên quan
đến SSCM đó là: lý thuyết về sự phụ thuộc của
nguồn lực, lý thuyết năng lực động, lý thuyết về
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hành vi và ra quyết định của tổ chức và áp lực như
thế nào tạo ra các quy tắc về thể chế (Meyer và
Rowan, 1977; Oliver, 1991). Từ quan điểm này, có
tác giả cho rằng các sáng kiến bền vững có thể đảm
bảo tính hợp pháp của tổ chức và sự chấp thuận xã
hội ở mức độ rộng lớn (Sandhu, 2012). Tuy nhiên,
người ta thừa nhận rằng các sáng kiến bền vững, dựa
trên sự tuân thủ hoặc các chiến lược chủ động, phải
vượt ra ngoài ranh giới tổ chức và được thực hiện
trên toàn bộ chuỗi cung ứng (Peters et al., 2011).

2.6.1 Lý thuyết dựa vào tài nguyên
Lý thuyết dựa vào tài nguyên hay quan điểm dựa
vào tài nguyên (resource-based view, RBV) cho
thấy các nguồn lực có giá trị, hiếm có và không bắt
chước có thể trở thành cơ sở cho lợi thế cạnh tranh
của các doanh nghiệp (Barney, 1991). Hart (1995)
đưa ra quan điểm dựa vào tài nguyên thiên nhiên của
các tổ chức, nêu bật những rủi ro và cơ hội bền vững,
và thảo luận về các hoạt động bền vững kinh tế, môi
trường và xã hội có thể xây dựng năng lực cạnh
tranh cho các tổ chức như thế nào. Các lập luận của
Priem và Swink (2012), Hunt và Davis (2012) cho
thấy một hệ thống các quan điểm về các nguồn lực
có thể có lợi cho công ty và chuỗi cung ứng. Các
hoạt động bền vững sẽ nâng cao hình ảnh và danh
tiếng của tổ chức, là một nguồn lực quan trọng trong
chuỗi cung ứng và tiếp tục cải thiện khả năng thị
trường của các sản phẩm và dịch vụ.
2.6.2 Lý thuyết các bên liên quan

Hai lý thuyết các bên liên quan và thể chế đều
nêu bật sự xuất hiện của chuỗi cung ứng theo quan
điểm bền vững do ảnh hưởng của các bên bị ảnh
hưởng bởi hoạt động kinh doanh. Lý thuyết thể chế
cung cấp một ống kính giúp hiểu được áp lực mà các
doanh nghiệp hướng tới áp dụng thực tiễn bền vững
hơn trong chuỗi cung ứng.
Carter và Easton (2011) cho thấy trong các lý
thuyết đã được sử dụng thì lý thuyết các bên liên
quan (Freeman, 1984) là phổ biến nhất, tiếp theo là
quan điểm dựa vào tài nguyên.

Lý thuyết các bên liên quan (stakeholder theory)
là một trong những cách tiếp cận chính trong nghiên
cứu kinh tế, xã hội và môi trường. Lý thuyết các bên
liên quan là lý thuyết được trích dẫn và thảo luận
nhiều nhất trong nghiên cứu về chuỗi cung ứng theo
quan điểm bền vững (Carter và Easton, 2011). Các
bên liên quan có thể ảnh hưởng đến các tổ chức để
thực hiện các hành động cụ thể, bao gồm các sáng
kiến bền vững và tự nguyện hội nhập sự bền vững
vào các hoạt động kinh doanh. 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). 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” (Freeman, 1984). Cách tiếp cận của các
bên liên quan nhấn mạnh đến việc quản lý hoạt động
môi trường kinh doanh, mối quan hệ, và thúc đẩy
các lợi ích chung, và đó là vấn đề tồn tại lâu dài.
Nhìn nhận vấn đề phát triển bền vững trong quan
điểm này, mối liên hệ với lý thuyết các bên liên quan
diễn ra khá tự phát, vì nó được coi là trụ cột chính
trong các nghiên cứu về tính bền vững (Ehrgott et
al., 2011). 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).
2.6.3 Lý thuyết thể chế

3 TỔNG KẾT CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN
CỨU VÀ THẢO LUẬN
Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã
được thực hiện liên quan đến quản lý chuỗi cung
ứng tiếp cận theo hướng bền vững – sự kết hợp giữa
ba yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường. Từ phân tích
lý thuyết của chủ đề đến các nghiên cứu thực nghiệm
trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành công nghiệp khác
nhau và chuỗi cung ứng, không chỉ chuỗi cung ứng
trong nước mà còn chuỗi cung ứng toàn cầu.
3.1 Tổng kết và thảo luận các kết quả
nghiên cứu về SSCM trên thế giới
Hiện nay có thêm bằng chứng rõ ràng hơn cho
thấy, người tiêu dùng đang tiếp tục yêu cầu sản
phẩm và dịch vụ ngày càng thân thiện với môi
trường (Byrne et al., 2013). Với bối cảnh này, các
công ty hàng đầu trong chuỗi, thường được gọi là
các công ty nhãn, đã được đánh giá dựa trên các khía
cạnh xã hội và môi trường của tất cả các thành viên
trong chuỗi cung ứng. Điều này đã dẫn đến sự cần
thiết phải đánh giá cách quản lý chuỗi cung ứng
được thực hiện theo quan điểm bền vững (Bouzon
et al., 2012). Để đạt được các mục tiêu về tính bền
vững, sự phối hợp giữa các thành viên chuỗi cung
ứng là cần thiết. Để bảo vệ vị trí và vai trò của họ
trong chuỗi cung ứng, mỗi thành viên phải tuân thủ
các mục tiêu môi trường và xã hội trong khi khả
năng cạnh tranh sẽ đạt được thông qua hoàn thành
các yêu cầu của khách hàng và các khía cạnh kinh tế
(Seuring và Muller, 2008). Mỗi thành viên trong hệ
thống chuỗi cung ứng chỉ có thể đạt được lợi ích
kinh tế khi họ thực hiện một sự hợp tác lâu dài cho

Lý thuyết thể chế (institutional theory), mô tả
cách thức tổ chức (như chính phủ, truyền thông và
hiệp hội công cộng) sử dụng áp lực để tác động đến
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khái niệm về quản lý chuỗi cung ứng đang được
chuyển đổi sang quản lý chuỗi cung ứng xanh, điều
này có nghĩa là tiến hành kinh doanh để đáp ứng nhu
cầu của con người mà không cần nhanh chóng làm
suy giảm tài nguyên, môi trường hoặc tác động đến
các nỗ lực bảo tồn thiên nhiên (Gupta et al., 2013).
Hasan (2013) đã kiểm tra mối quan hệ giữa thực
hành chuỗi cung ứng bền vững với hoạt động môi
trường. Ông đã đưa ra một khuôn khổ cho nghiên
cứu này và xác nhận nó thông qua các nghiên cứu
trường hợp trong một số công ty sản xuất và dịch vụ.
Nghiên cứu cho thấy các thực hành SSCM có tác
động đáng kể đến hiệu quả môi trường của các công
ty sản xuất và dịch vụ. Egilmez et al. (2014) đánh
giá tính bền vững chuỗi cung ứng của các ngành sản
xuất lương thực ở Hoa Kỳ. Các kết quả phân tích
cũng chỉ ra rằng chuỗi cung ứng của các ngành chế
biến thực phẩm chịu trách nhiệm nặng nề về các tác
động của các lĩnh vực năng lượng, nước và cacbon,
ngư nghiệp và chăn thả gia súc. Bên cạnh đó, kết quả
phân tích cũng chỉ ra rằng dấu vết đất rừng được coi
là chỉ số môi trường nhạy cảm nhất đối với hoạt
động bền vững tổng thể của các ngành sản xuất thực
phẩm. Nghiên cứu của Chin et al. (2015) cho rằng
quản lý chuỗi cung ứng môi trường (xanh) rất quan
trọng trong việc ảnh hưởng đến tác động môi trường
tổng thể của bất kỳ tổ chức nào tham gia vào các
hoạt động của chuỗi cung ứng. Quan trọng hơn,
quản lý chuỗi cung ứng môi trường có thể góp phần
nâng cao chất lượng phát triển bền vững.

sự phát triển ba khía cạnh, có thể nói rằng việc thực
hiện tính bền vững mang lại lợi ích kinh tế và hoạt
động tài chính là ưu tiên hàng đầu đối với khía cạnh
kinh tế của quản lý chuỗi cung ứng (Varsei et al.,
2014).
Carbone et al. (2012) cho rằng hoạt động xã hội
của chuỗi cung ứng ứng bao gồm các điều kiện làm
việc trong suốt chuỗi cung ứng như mức lương, lao
động trẻ em, an toàn lao động, giờ làm việc, bình
đẳng giới. Theo Klassen và Vereecke (2012),
Gosling et al. (2014), Mota et al. (2015) các khía
cạnh xã hội bao gồm điều kiện làm việc, phát triển
cộng đồng, sức khoẻ và an toàn của người tiêu dùng,
nhân quyền và lao động trẻ em. Các hoạt động nâng
cao chuỗi cung ứng bền vững xã hội, tập trung vào
lợi ích của các bên liên quan và cộng đồng trong
chuỗi cung ứng thông qua việc phát triển các sản
phẩm và quy trình mới (Klassen và Vereecke, 2012).
Các thực tiễn tiên tiến bao gồm các sản phẩm và quy
trình mới tập trung vào các cơ chế thương mại công
bằng (Pullman và Dillard, 2010; Ashby et al., 2012)
và tham gia chuỗi cung ứng với các sản phẩm phi
truyền thống. Cung cấp các chương trình xã hội như
giáo dục hoặc chăm sóc sức khoẻ để đảm bảo lợi ích
cộng đồng (Carter và Rogers, 2008; Tate et al.,
2010, Yakovleva et al., 2010; Klassen và Vereecke,
2012; Huq et al., 2016;). Các thực tiễn này vượt xa
sự giám sát và tuân thủ, để tạo ra những thay đổi cơ
bản trong chuỗi cung ứng (Klassen và Vereecke,
2012; Marshall et al., 2015). Chuỗi cung ứng bền
vững xã hội, được hiểu là giải quyết các vấn đề xã
hội dọc theo chuỗi cung ứng, đó là thượng nguồn và
hạ nguồn của công ty sản xuất, vượt xa các hoạt
động nội bộ, cho các nhà cung cấp và các bên liên
quan, như cộng đồng địa phương, xã hội và người
tiêu dùng (Mani et al., 2015).

Hasan (2013) thấy rằng môi trường và kinh tế
thu hút được sự chú ý chung về mức hoạt động chuỗi
cung ứng và cũng cho rằng cải tiến trong các lĩnh
vực như kỹ thuật tái chế bao bì và hợp tác tốt với
nhà cung cấp sẽ làm giảm chi phí chuỗi cung ứng và
tăng cường kiểm soát rủi ro và đổi mới dịch vụ.
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cân nhắc thương mại
giữa các khía cạnh môi trường và kinh tế đóng một
vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định để
đạt được sự bền vững trong chuỗi cung ứng (Kuik et
al., 2011). Trong một chuỗi cung ứng, một số lượng
đáng kể các công ty thành viên, các nhà cung cấp
không chỉ ảnh hưởng đến chi phí, mà còn cả các tác
động liên quan vì tất cả chúng đều thực hiện các hoạt
động tác động đến kinh doanh và môi trường. Việc
tích hợp đồng thời các khía cạnh bền vững vào bối
cảnh chuỗi cung ứng không phải là một chủ đề nhỏ
(Hahn et al., 2014), chủ yếu là vì sự tham gia vào
các hoạt động xã hội và môi trường có thể không
đem lại lợi ích kinh tế.

Do xu hướng tăng trưởng bền vững, nhiều doanh
nghiệp đã nâng cao hiệu quả hoạt động và môi
trường. Những cải tiến này giúp các doanh nghiệp
đạt được sự hài lòng của khách hàng, lợi nhuận và
lợi thế cạnh tranh (Blome et al., 2014). Đối với hoạt
động môi trường, trách nhiệm môi trường đạt được
tiêu chuẩn môi trường tối thiểu do chính phủ quy
định là rất quan trọng. Một số lợi ích khác được nâng
cao thông qua danh tiếng của công ty, cải thiện hoạt
động và hiệu suất tài chính (Fabbe-Costes et al.,
2014). Các vấn đề môi trường liên quan đến chất thải
và khí thải được tạo ra từ các hoạt động của chuỗi
cung ứng khác nhau đã buộc các tổ chức phải đối
mặt với những áp lực cạnh tranh, các quy định, và
cộng đồng, để tiến tới làm xanh chuỗi cung ứng
(Barve và Muduli, 2011). Ngày nay, khi sự nóng lên
toàn cầu và việc khai thác môi trường đã trở thành
vấn đề ở cấp độ toàn cầu và các nước đã cam kết
kiểm soát tình huống tại các diễn đàn quốc tế, các

Zailani et al. (2012) đã chứng minh rằng thực
tiễn SSCM theo các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi
trường có tác động tích cực đến việc thực hiện chuỗi
cung ứng bền vững, đặc biệt là từ khía cạnh kinh tế
và xã hội. Các công ty cần hợp tác trong việc vận
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chức phải có những bước đi phù hợp. Đòi hỏi cần
phải có chuỗi cung ứng hiệu quả và có khả năng
phản ứng với điều kiện thị trường năng động, các
công ty cảm thấy thực hiện hợp tác chuỗi cung ứng
tốt hơn để củng cố các nguồn lực và thông tin của
các bên liên quan. Điều này có thể mang lại lợi ích
và lợi thế như chia sẻ rủi ro, giảm chi phí, tăng năng
suất và lợi thế cạnh tranh (Cao và Zhang, 2011).
Kogg và Mont (2012) cho rằng các công ty ngày
càng bị ép buộc bởi các bên liên quan để giải quyết
các khía cạnh môi trường cũng như xã hội ở các tầng
thượng nguồn khác nhau trong chuỗi cung ứng của
họ. Trong số các vấn đề quản lý chuỗi cung ứng đa
dạng, khả năng quản lý cung cấp để tránh rủi ro (môi
trường và xã hội) và tăng hiệu suất (môi trường và
kinh tế) được xem là quan trọng để đảm bảo tính bền
vững của chuỗi cung ứng (Seuring và Muller, 2008;
Gimenez et al., 2012).

dụng các phương thức SSCM như là một lộ trình cho
sự thành công thương mại của công ty, không phải
là một nghĩa vụ đạo đức. Đặc biệt, hoạt động của
chuỗi cung ứng cần được đo bằng các tác động về
kinh tế, xã hội và môi trường, kết hợp phương pháp
tiếp cận ba điểm vào văn hóa, chiến lược và hoạt
động của các tác nhân khác nhau (Rota et al., 2013).
Mặc dù sự phát triển bền vững đòi hỏi phải xem xét
đồng thời các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi
trường, tổng quan còn tồn tại chủ yếu là một hoặc
hai khía cạnh đó là kinh tế và môi trường (Varsei,
2015). Brandenburg et al. (2014) làm chính thức hoá
các vấn đề liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng bền
vững trong các mô hình định lượng. Phân tích về các
khía cạnh bền vững cho thấy các cân nhắc về kinh
tế được phản ánh nhiều nhất, một số các mô hình
phản ánh cả ba khía cạnh của tính bền vững, đồng
thời bỏ qua khía cạnh xã hội. Điều này cho thấy
những khó khăn trong việc đo lường các yếu tố xã
hội khi so sánh chúng với các yếu tố môi trường
hoặc kinh tế.

Các tài liệu quản lý hoạt động cho thấy phương
pháp tiếp cận bền vững của một tổ chức cá nhân chỉ
mang lại lợi ích thực sự khi nó được mở rộng cho
các nhà cung cấp ở thượng nguồn và các nhà cung
cấp ở hạ nguồn chuỗi cung ứng (Silvestre, 2015).
Các tài liệu cũng cho rằng các công ty sử dụng các
giải pháp toàn diện và hợp tác chặt chẽ với các đối
tác trong chuỗi cung ứng của họ để quản lý các
thương mại trong ba khía cạnh bền vững có thể sẽ
mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Vì một tổ
chức bị cô lập rất hạn chế trong những gì nó có thể
làm được trong thực tiễn, do đó sự bền vững phải
gắn với toàn bộ chuỗi cung ứng và các bên liên quan
thứ cấp như chính phủ, các tổ chức phi chính phủ,
truyền thông… không phải là các bộ phận riêng biệt
cố gắng bền vững mà không cần quan tâm đến toàn
bộ. Tuy nhiên, Brockhaus et al. (2013) tổng kết tài
liệu kết luận rằng tình trạng quản lý chuỗi cung ứng
bền vững trong thực tế vẫn có thể được coi là thấp.
Brockhaus so sánh cách tiếp cận “bắt buộc” và “hợp
tác” với các thành viên của chuỗi cung ứng trong nỗ
lực bền vững và tìm ra xu hướng trước đây mặc dù
có thể có thêm tác động của loại hình thứ hai. Các
nỗ lực bền vững hiện đang được thực hiện theo một
cách thức bắt buộc như một quá trình kéo dài thông
qua chuỗi cung ứng và do các thành viên mạnh hơn
của chuỗi này khởi xướng.

Esfahbodi et al. (2016) cung cấp bằng chứng cho
thấy việc áp dụng các quy trình SSCM dẫn đến hiệu
quả môi trường cao hơn cho các nhà sản xuất nhưng
không nhất thiết dẫn đến hiệu quả kinh tế được cải
thiện. Montabon et al. (2016) cũng thảo luận về chủ
đề này và lập luận rằng việc áp dụng một cách tiếp
cận có lợi cho cả hai bên không giải quyết các
thương mại trong hoạt động của tính bền vững. Họ
đề xuất một cách tiếp cận mới, mà họ gọi là “ưu thế
sinh thái”, nơi các vấn đề môi trường và xã hội được
xếp hạng trước các vấn đề kinh tế trong quá trình ra
quyết định. Sự bền vững về môi trường đối phó với
tác động trực tiếp đến môi trường, trong khi sự bền
vững về kinh tế đề cập đến các chi phí liên quan và
ổn định tài chính. Tính bền vững xã hội, nhân tố ít
được nghiên cứu nhất trong ba trụ cột, đề cập đến
sức khoẻ, an toàn và các điều kiện sống cho người
dân, cộng đồng, người tiêu dùng và các bên liên
quan khác. Để hiểu đầy đủ và đánh giá tính bền vững
của một mạng lưới sản xuất hoặc chuỗi cung ứng,
cần phải có một nghiên cứu tổng hợp về tất cả ba
khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Nó không
chỉ quan trọng để đánh giá tính bền vững của một
chuỗi cung ứng, mà còn để tối ưu hóa nó qua ba khía
cạnh và hỗ trợ trong việc ra quyết định chuỗi cung
ứng (Bhinge et al., 2015).

Ngày nay, các công ty phải tìm kiếm một
phương pháp cạnh tranh mới hiệu quả để tồn tại
trong thị trường toàn cầu. Sự cạnh tranh dựa trên
một cuộc cạnh tranh công ty đơn lẻ không còn phù
hợp với môi trường kinh doanh ngày nay và do đó
sự cạnh tranh giữa các công ty trong toàn bộ chuỗi
cung ứng với các chuỗi cung ứng khác được nhận
thấy bởi một số lượng lớn các tác giả. Bản chất cạnh
tranh của chuỗi cung ứng đã gây ra sự thay đổi từ
các tổ chức cá thể cạnh tranh với nhau để cung cấp

Việc tập trung vào quản lý kinh tế, xã hội và môi
trường của hoạt động sản xuất của các công ty đã
tăng lên trong những thập kỷ gần đây. Áp lực từ các
bên liên quan như các quy định về môi trường, yêu
cầu về chất lượng sản phẩm, giảm chi phí với việc
nâng cao chất lượng, quản lý rủi ro và có được hình
ảnh môi trường và xã hội để có được những sáng
kiến thuận lợi so với đối thủ cạnh tranh, buộc các tổ
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trong khi ở các quốc gia đang phát triển các vấn đề
đói nghèo và công bằng đều có ý nghĩa (Singh et al.,
2012), người ta có thể tranh luận rằng tăng trưởng
bền vững sẽ đề cập đến tăng trưởng kinh tế, được hỗ
trợ bởi môi trường và xã hội.
3.2 Đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng bền
vững

chuỗi cạnh tranh với nhau (Antai, 2011). Tonelli et
al. (2013) lập luận rằng chuỗi cung ứng bền vững là
một thành phần quan trọng của phát triển bền vững.
Để duy trì lợi thế cạnh tranh, các thành viên trong
chuỗi cung ứng cần cân nhắc không chỉ các khía
cạnh kinh tế mà còn cả khía cạnh môi trường và xã
hội trong việc thực hiện các yêu cầu của các bên liên
quan. Do đó, các công ty thực hiện quản lý chuỗi
cung ứng bền vững có thể đáp ứng các mục tiêu khác
nhau như tăng lợi nhuận trong khi giảm chi phí,
giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao phúc
lợi xã hội. Taticchi et al. (2013) cho rằng các chuỗi
cung ứng bền vững là một thành phần quan trọng
của phát triển bền vững trong đó môi trường và tiêu
chuẩn xã hội cũng phải đáp ứng được nhu cầu của
khách hàng và các tiêu chí kinh tế liên quan. Điều
này hàm ý rằng các công ty phải thỏa mãn nhiều mục
đích mâu thuẫn, tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm
chi phí hoạt động, giảm thiểu tác động môi trường
và tối đa hóa phúc lợi xã hội.

Đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng bền vững đã
có nền tảng của nó trong công việc gần đây về đo
lường kết quả chuỗi cung ứng (Bai et al., 2012). Do
đó, đánh giá chuỗi cung ứng và cải thiện hiệu suất
chuỗi cung ứng đòi hỏi sự phát triển của các hệ
thống đo lường hiệu suất chuỗi cung ứng và các biện
pháp thực hiện. Erol et al. (2011) nói về khả năng
áp dụng một chỉ số tổng hợp để đo tính bền vững
của chuỗi cung ứng, nhấn mạnh rằng việc sử dụng
quá nhiều chỉ số làm cho quá trình đánh giá tính bền
vững trở nên khó khăn. Nhiều biện pháp được đề
xuất trong các tài liệu về quan điểm của TBL để
đánh giá tính bền vững của chuỗi cung ứng (Hassini
et al., 2012). Hơn nữa, mặc dù nhiều công ty nhận
thấy tầm quan trọng của sự cân nhắc về tính bền
vững đối với sự thành công của hoạt động chính
nhưng các nhà ra quyết định cần có các số liệu định
lượng rõ ràng và chứng minh được lợi ích của các
thực tiễn bền vững. Azevedo et al. (2012) đề xuất
một bộ các biện pháp thực hiện bao gồm quan điểm
của TBL để đánh giá ảnh hưởng của việc áp dụng
quản lý chuỗi cung ứng xanh lên tính bền vững của
công ty. Họ sử dụng Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu
(GRI) để chọn một bộ các biện pháp thực hiện chứng
minh việc sử dụng nó bằng cách công nhận các
nguyên tắc tự nguyện này để báo cáo các khía cạnh
TBL về tính bền vững (Christofi et al., 2012).

Hầu hết các quốc gia đang phát triển đã trải qua
sự phát triển kinh tế nhanh chóng. Nhược điểm của
sự tăng trưởng nhanh chóng này là các vấn đề ô
nhiễm môi trường đã nảy sinh và có mối quan tâm
toàn cầu nghiêm trọng (Hsu và Tan, 2015). Nghiên
cứu của Seman et al. (2012) kết luận rằng vẫn còn
rất ít nghiên cứu về việc triển khai và áp dụng quản
lý chuỗi cung ứng xanh ở các quốc gia đang phát
triển và đề nghị nghiên cứu thêm để hiểu rõ hơn về
việc thông qua và thực hiện quản lý chuỗi cung ứng
xanh cũng như mức độ nhận thức của tổ chức về các
vấn đề môi trường do hoạt động kinh doanh của họ.
Hơn nữa, sự nhấn mạnh ngày càng tăng về tính bền
vững không chỉ là một hiện tượng của thế giới phát
triển. Ở các nền kinh tế mới nổi, các công ty sản xuất
cũng bắt đầu quan tâm đến các sáng kiến về môi
trường liên quan đến các hoạt động quản lý chuỗi
cung ứng do họ phải đối mặt với những hạn chế về
môi trường chặt chẽ hơn từ chính phủ và sự kiểm
soát chặt chẽ từ xã hội và các đối thủ cạnh tranh.
Theo quan điểm này, các nhà sản xuất ở các thị
trường mới nổi đã bắt đầu áp dụng các sáng kiến
chuỗi cung ứng bền vững khác nhau nhằm hạn chế
tác động hoạt động của họ lên môi trường tự nhiên.
Các vấn đề về tính bền vững ở các quốc gia phát
triển tập trung chủ yếu vào các vấn đề môi trường,

Trong lĩnh vực công nghiệp, Sloan (2010) đã đặt
nền móng lý thuyết cho việc phát triển một biện
pháp khách quan về sự bền vững của chuỗi cung ứng
toàn cầu. Sử dụng các nghiên cứu của Carter và
Rogers (2008), Sloan nhân rộng việc đo lường hiệu
suất bền vững chuỗi cung ứng toàn cầu (Hình 3).
Mặc dù không đề xuất một biện pháp cụ thể nào, các
nhân tố và biến số được thảo luận thể hiện tổng hợp
và tích hợp các khái niệm đã được nghiên cứu trong
các nghiên cứu trước đây về tính bền vững và quản
lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
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Hình 3: Khung bền vững chuỗi cung ứng
(Nguồn: Sloan, 2010)

liên quan là kinh tế, xã hội và môi trường trong
chuỗi cung ứng. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất một
mô hình cho việc mô tả hiệu suất tổng thể, được xây
dựng xung quanh ba kích thước, năm vấn đề trong
mỗi kích thước được trình bày trong Bảng 2 như sau:

Chardine-Baumann và Botta-Genoulaz (2011)
đã đưa ra một khung đánh giá về kinh tế, môi trường
và xã hội trong chuỗi cung ứng và đề xuất một mô
hình cho hiệu suất “toàn cầu”, kết hợp ba hoạt động

Bảng 2: Khung đánh giá về kinh tế, môi trường và xã hội trong chuỗi cung ứng
Kinh tế
 độ tin cậy
 sự đáp ứng
 tính linh hoạt
 hoạt động tài chính
 chất lượng

Xã hội
 điều kiện làm việc
 quyền con người
 cam kết xã hội
 vấn đề khách hàng
 thực tiễn kinh doanh

Môi trường
 quản lý môi trường
 sử dụng các nguồn lực
 sự ô nhiễm
 sự nguy hiểm
 môi trường tự nhiên

(Nguồn: Chardine-Baumann và Botta-Genoulaz, 2011)

kinh tế lâu dài và lợi thế cạnh tranh cho tổ chức
(Rogers và Carter, 2008). Closs et al. (2011) quan
sát thấy rằng thực hành tốt ba trụ cột kinh tế, xã hội
và môi trường cuối cùng dẫn đến tăng khả năng sinh
lợi và hiệu quả trong dài hạn. De Brito và Laan
(2010) cho thấy việc kết hợp các hoạt động kinh tế,
xã hội và môi trường với các mục tiêu truyền thống
có thể làm gia tăng giá trị cho các doanh nghiệp và
mang lại lợi thế cạnh tranh. Brandenburg et al.
(2014) trong nghiên cứu các mô hình định lượng để
quản lý chuỗi cung ứng bền vững cho rằng SSCM
có thể ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận, hiệu quả
hoạt động và lợi thế cạnh tranh. Một số nghiên cứu
thực nghiệm đã khẳng định mối liên kết giữa ba yếu
tố kinh tế, xã hội và môi trường và lợi thế cạnh tranh
(Mefford, 2011).
3.3 Tổng kết và thảo luận các kết quả
nghiên cứu về SSCM ở Việt Nam

Kwarteng et al. (2016) nghiên cứu thực nghiệm
kiểm tra tác động của tính bền vững được đo bằng
các kết cấu ba dòng dưới cùng về lợi thế cạnh tranh
của các công ty sản xuất ở Ghana để hiểu được tác
động của tính bền vững đến lợi thế cạnh tranh. Cùng
với việc rà soát lại tài liệu, tác giả đề xuất các giả
thuyết và mô hình khái niệm để kiểm tra tác động
của tính bền vững được thể hiện bằng ba điểm chính
(kinh tế, xã hội và môi trường) đến lợi thế cạnh tranh
của công ty được biểu hiện bởi hình ảnh công ty. Kết
quả của nghiên cứu chỉ ra rằng kinh tế và xã hội có
tác động tích cực đến hình ảnh công ty mà không
phải là môi trường. Ngoài ra, hình ảnh công ty và xã
hội có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp, trong khi kinh tế và môi trường
dường như không có tác động đến hiệu suất doanh
nghiệp.
Tổng quan tài liệu cho thấy rằng ở các điểm giao
nhau của các hoạt động kinh tế, xã hội và môi
trường, có những hoạt động mà các tổ chức tham gia
vào đó không những có tác động tích cực đến môi
trường tự nhiên và xã hội mà còn mang lại lợi ích

Mặc dù các nghiên cứu về quản lý chuỗi cung
ứng theo quan điểm bền vững trên thế giới ngày
càng phát triển nhưng ở Việt Nam trong những năm
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nghiệp đặc biệt là chuỗi cung ứng nông sản ở các
quốc gia đang phát triển. Thứ tư, phần lớn các
nghiên cứu chỉ nghiên cứu vào một vài tác nhân
trong chuỗi, thiếu các nghiên cứu thực nghiệm toàn
diện đầy đủ các tác nhân dọc theo chuỗi cung ứng từ
người cung cấp ban đầu đến người tiêu dùng cuối
cùng. Tổng quan từ các tài liệu đã xác định một số
chủ đề nghiên cứu liên quan đến chuỗi cung ứng
nông sản bền vững như: sự hợp tác, lợi thế cạnh
tranh và hiệu suất của chuỗi cung ứng. Trong tương
lai cần có nghiên cứu thực nghiệm để kiểm tra tác
động của tính bền vững đến lợi thế cạnh tranh chuỗi
cung ứng, trường hợp nghiên cứu cho chuỗi cung
ứng sản phẩm nông nghiệp.

qua tiếp cận nghiên cứu theo phạm vi và chủ đề còn
nhiều hạn chế.
Nghiên cứu của Lam Phan Thanh (2014) xác
định các vấn đề bền vững chính của ngành nông
nghiệp nuôi cá và tôm sú ở Đồng bằng sông Cửu
Long, Việt Nam được nhận thức bởi các nhóm liên
quan khác nhau. 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
như sau: (i) các vấn đề môi trường: chất lượng nước,
chất lượng giống và các vấn đề về bệnh tôm là
những động lực quan trọng ảnh hưởng đến việc thực
hiện chuỗi sản xuất. (ii) các vấn đề kinh tế: chi phí
đầu vào là một nhân tố quan trọng của phát triển bền
vững. (iii) các vấn đề 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.

4 KẾT LUẬN
Toàn cầu hóa đóng vai trò quan trọng trong việc
thúc đẩy quản lý chuỗi cung ứng theo quan điểm bền
vững và dưới sức ép của thị trường thì phát triển bền
vững là một xu thế tất yếu khách quan. Chuỗi cung
ứng nông sản bền vững là một chủ đề đang phát triển
và cần được nghiên cứu thực nghiệm nhiều hơn vì
nó có tác động tích cực đến các hoạt động kinh tế,
xã hội và môi trường và đóng góp quan trọng vào
công cuộc xóa đói giảm nghèo trên thế giới. Cũng
như chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp
khác, chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp đóng
một vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế,
có trách nhiệm với xã hội và bảo vệ môi trường. Mục
tiêu của bài viết này góp phần đề cập đến một chủ
đề nghiên cứu cụ thể đóng góp vào nghiên cứu sự
tác động của các nhân tố kinh tế, xã hội và môi
trường đến lợi thế cạnh tranh của chuỗi cung ứng
sản phẩm nông nghiệp. Kết quả đã cho thấy, lợi thế
cạnh tranh của chuỗi cung ứng sản phẩm nông
nghiệp có thể được đo bằng cách sử dụng: giá cả và
chi phí, chất lượng, sự tin cậy giao hàng, đổi mới sản
phẩm, và thời gian tới thị trường. Những khoảng
trống nghiên cứu đã được xác định làm cơ sở cho
việc đề xuất hướng nghiên cứu tương lai dựa trên
tổng quan tài liệu. Hạn chế của nghiên cứu này là
việc tiến hành rà soát tài liệu bằng cách lựa chọn các
bài báo phân tích được thu thập theo phương pháp
thuận tiện nên không đảm bảo rằng tất cả những
đóng góp có liên quan đã được xem xét.

Giang và Sarker (2018) phân tích và thảo luận về
sự tiến triển của chuỗi cung ứng cà phê bền vững và
quản lý của nó ở Việt Nam. Cho rằng, ngành đang
phải đối mặt với những thách thức to lớn vì phương
pháp canh tác hiện tại và cơ sở hạ tầng đã không bền
vững dẫn đến nhiều tác động lớn đến môi trường
như mất rừng và suy thoái đất có tiềm năng làm
giảm chất lượng hạt cà phê. Nghiên cứu trường hợp
tại thành phố Buôn Ma Thuột, Daklak, Việt Nam,
bài báo phân tích các yếu tố chính ảnh hưởng đến
quản lý chuỗi cung ứng cà phê bền vững ở Việt
Nam. Phân tích của họ khẳng định rằng mặc dù năng
suất cao, và nông dân có những kinh nghiệm tích
cực trong lĩnh vực này, các vấn đề về tính bền vững
đang nổi lên. Chẳng hạn, nông dân đã bị xói mòn đất
và thiếu nước và do đó ngày càng sẵn sàng kết hợp
các sáng kiến bền vững trong sản xuất và chế biến
của họ.
3.4 Những hạn chế tồn tại và đề xuất hướng
nghiên cứu tương lai
Tổng quan các tài liệu đã được dẫn trên đây cho
thấy một số hạn chế tồn tại cần được nghiên cứu
hoàn thiện thêm. Thứ nhất, phần lớn các nghiên cứu
thực nghiệm tập trung vào việc tích hợp một hoặc
hai trong ba khía cạnh bền vững, thiếu các nghiên
cứu thực nghiệm toàn diện cả ba khía cạnh của tính
bền vững. Thứ hai, nhiều nghiên cứu tập trung vào
các phương pháp tiếp cận và đo lường tính bền vững
bằng các chỉ số, thiếu các nghiên cứu thực nghiệm
về tác động của tính bền vững đến lợi thế cạnh tranh
của chuỗi cung ứng mặc dù lợi thế cạnh tranh được
xác định là một trong những chủ đề cần được nghiên
cứu của chuỗi cung ứng. Thứ ba, nhiều nghiên cứu
về quản lý chuỗi cung ứng bền vững đã được thực
hiện trong các lĩnh vực công nghiệp, sản xuất và các
lĩnh vực khác nhưng ít chú ý đến lĩnh vực nông
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