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ABSTRACT 

The objective of this study is to analyze the impact of factors on the 

competitiveness of seafood exporting enterprises in the Mekong Delta. 

Data used in the study was collected from 155 enterprises via convenient 

sampling methods. The results from Cronbach’s Alpha, EFA, and linear 

regression analyses show that there are four groups of factors affecting 

the competitiveness of seafood enterprises including source of material, 

human resources, characteristics and capabilities of enterprises, and 

ethics and social responsibilities association of businesses. Based on the 

results, four administrative implications were proposed to improve the 

competitiveness of seafood exporters in the Mekong Delta. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố 

đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được 

thu thập từ 155 doanh nghiệp bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. 

Kết quả của kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố 

khám phá EFA và phân tích hồi qui tuyến tính cho thấy có bốn nhóm 

nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thủy 

hải sản trong vùng là: nguồn nguyên liệu, nguồn nhân lực, đặc điểm và 

khả năng của doanh nghiệp và đạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp. Kết quả phân tích của nghiên cứu là căn cứ đề xuất bốn hàm ý 

quản trị góp phần hoàn thiện năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

hải sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

Trích dẫn: Nguyễn Thị Lệ, Huỳnh Thanh Nhã và Nguyễn Thiện Phong, 2019. Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thủy hải sản vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(6B): 65-74. 

1 GIỚI THIỆU 

Thủy hải sản là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của 

Việt Nam. Theo Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (2017), Việt Nam đứng trong ba 

quốc gia hàng đầu thế giới (sau Trung Quốc và Ấn 

Độ) về nuôi trồng và xuất khẩu thủy hải sản. Tuy 

nhiên, các vấn đề về bệnh dịch, hạn hán, xâm nhập 

mặn hay ô nhiễm môi trường tại Việt Nam hiện 

đang tạo ra nhiều khó khăn và áp lực cho sự phát 

triển của ngành. Ngoài ra, các rào cản kỹ thuật và 

giao dịch của các nước nhập khẩu để bảo vệ các 

doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng của họ ngày 

càng khắt khe hơn. Nghiên cứu của Phan Văn Hòa 

(2009) cho thấy việc sản xuất và tiêu thụ thủy hải 

sản của các DN Việt Nam còn nhiều thiếu sót và sự 

không nhất quán. Điều đó trực tiếp làm ảnh hưởng 

đến hiệu quả hoạt động và tính bền vững trong sản 

xuất, tiêu thụ và tiếp thị sản phẩm. Hệ thống cơ sở 

hạ tầng đã không đáp ứng yêu cầu thực tế, sản xuất 
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các cơ sở nhỏ lẻ, rải rác; các mô hình công nghệ 

cao còn hạn chế; mối liên kết trong sản xuất và 

quản lý còn lỏng lẻo. Bên cạnh đó, giá thủy hải sản 

nguyên liệu không hợp lý so với giá xuất khẩu do 

chi phí sản xuất trong nước cao (Xuân Thảo, 2017) 

cũng là một trong các yếu tố tạo nên khó khăn lớn 

để các DN Việt Nam có thể cạnh tranh trên thị 

trường xuất khẩu.  

Để phát triển bền vững trên thị trường quốc tế, 

các DN xuất khẩu thủy hải sản nên chú trọng vào 

việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt 

động. Bởi vì theo Porter (2008), năng lực cạnh 

tranh giúp DN có thể đứng vững trên thị trường, 

mở rộng thị phần, tăng lợi nhuận. Năng lực cạnh 

tranh cũng là khả năng thực hiện tốt hơn đối thủ 

trong việc đạt được mục tiêu quan trọng nhất là lợi 

nhuận. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho phép 

DN tạo ra và duy trì lợi nhuận trong môi trường 

thay đổi nhanh chóng (Ambrosini and Bowman, 

2009).    

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, “Nghiên 

cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp thủy hải sản vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long” là cấp thiết, cần được 

thực hiện để có cơ sở, làm căn cứ đề xuất các hàm 

ý quản trị. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    

2.1 Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

2.1.1 Năng lực cạnh tranh 

Theo quan điểm của Porter (2008), cạnh tranh 

là vấn đề cơ bản quyết định sự thành công hay thất 

bại của DN. Chiến lược cạnh tranh là sự tìm kiếm 

vị thế cạnh tranh thuận lợi trong ngành. Vị thế cạnh 

tranh khi xem xét trên phương diện từ DN đó chính 

là khả năng cạnh tranh của DN. Guan et al. (2006) 

tin rằng khả năng cạnh tranh bao gồm nhiều yếu tố 

như lãnh đạo, chi phí, lợi thế giá trị khách hàng, 

quản lý thời gian hiệu quả và lợi thế của sự đổi 

mới. Một công ty có lợi thế cạnh tranh nếu nó có 

thể sản xuất và bán sản phẩm với giá thấp hơn đối 

thủ cạnh tranh (Rojaka, 2009). Năng lực cạnh tranh 

bao gồm các khả năng cho phép tổ chức để phân 

biệt chính nó với các đối thủ cạnh tranh và năng 

lực cạnh tranh có được thông qua việc ra quyết 

định của nhà quản lý. Hai trong số các năng lực 

cạnh tranh có thể được sở hữu bởi một công ty là 

chi phí thấp và sự khác biệt. Mặt khác, Salloum 

(2013) đã kết luận rằng các môi trường kinh doanh 

khác nhau sẽ làm thay đổi các nhân tố dùng để đo 

lường năng lực cạnh tranh của DN. Karima et al. 

(2008) đã so sánh và chứng minh các đo lường cho 

năng lực cạnh tranh ở các quốc gia khác nhau thì 

không hoàn toàn giống nhau. 

Nếu như các nghiên cứu trên là để tìm hiểu về 

năng lực cạnh tranh trên nhiều khía cạnh khác nhau 

từ các cách thức đo lường, cho đến các quan điểm 

đo lường trên từng quốc gia khác nhau, Han et al. 

(2007) lại tập trung chuyên sâu vào nghiên cứu các 

mối quan hệ nhân quả của năng lực cạnh tranh và 

cho rằng hiệu quả kinh doanh sẽ tăng nếu công ty 

có năng lực cạnh tranh mạnh hơn thông qua cải 

tiến các nhân tố có thể tác động đến năng lực này. 

Tuy nhiên, những nghiên cứu chuyên sâu theo 

hướng này còn khá hạn chế đặc biệt là trong nhóm 

ngành chế biến và xuất khẩu thủy hải sản. 

2.1.2 Cải tiến công nghệ 

Guan et al. (2006) đã xác nhận mối quan hệ nội 

bộ chặt chẽ giữa việc cải tiến công nghệ và khả 

năng cạnh tranh. Kết quả cho thấy DN có thể nâng 

cao năng lực cạnh tranh thông qua việc đổi mới 

công nghệ. Kocoglu et al. (2012) và Lai and Lin 

(2012) đã nghiên cứu mối tương quan ba chiều 

giữa cải tiến công nghệ và học tập công nghệ, và 

ảnh hưởng của học tập công nghệ đối với sự đổi 

mới hiệu suất của công ty. Các nhân tố này được 

chứng minh sẽ chi phối năng lực cạnh tranh của 

DN. Dựa trên thực tế ngành chế biến và xuất khẩu 

thủy hải sản của nghiên cứu này, việc áp dụng máy 

móc thiết bị, hệ thống nhà xưởng, dây chuyền chế 

biến, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) là 

những cải tiến không thể thiếu trong quá trình cạnh 

tranh và gia tăng thế mạnh trên thị trường xuất 

khẩu. Vì vậy, giả thuyết nghiên cứu H1: Có sự tác 

động tích cực của nhân tố cải tiến công nghệ lên 

năng lực cạnh tranh của DN thủy hải sản vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ được đưa 

vào mô hình nghiên cứu.  

2.1.3 Nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực bao giờ cũng là vấn đề sống 

còn trong hoạt động kinh doanh của bất cứ một DN 

nào trong bất cứ lĩnh vực hoạt động nào. Việc có 

được một tập thể lao động với chuyên môn và trình 

độ nghề nghiệp cao sẽ luôn mang lại hiệu quả hoạt 

động tích cực cho DN. Theo Zhang et al. (2003), 

ngoài chất lượng nguồn nhân lực, trong môi trường 

kinh doanh thay đổi nhanh như hiện nay, tính linh 

hoạt của người lao động cũng là nhân tố tạo nên lợi 

thế cạnh tranh cho DN. Nguồn nhân lực linh hoạt 

có khả năng xử lý mọi tình huống bên trong và bên 

ngoài chẳng hạn như thay đổi trong khối lượng nhu 

cầu và thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Điều 

này cũng được chứng minh bởi Francas et al. 

(2011), tuy nhiên sự chuyển đổi lao động linh hoạt 

sẽ tác động đến khả năng cạnh tranh tốt hơn.  

Kế thừa kết quả trên, nghiên cứu này được thực 

hiện kiểm định giả thuyết H2: Nguồn nhân lực có 
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tác động cùng chiều với năng lực cạnh tranh của 

DN thủy hải sản vùng ĐBSCL. 

2.1.4 Nguồn nguyên liệu 

Nguyên liệu bao gồm tất cả các yếu tố đầu vào 

trong quá trình sản xuất để tạo điều kiện cho sự di 

chuyển của công việc thông qua hệ thống sản xuất 

và tạo ra sản phẩm cuối cùng. Nguồn nguyên liệu 

thay đổi tùy theo từng lĩnh vực hoạt động của DN 

và phụ thuộc vào số lượng sản phẩm sản xuất, yêu 

cầu chất lượng của sản phẩm, mức độ tự động hóa 

của công nghệ và yêu cầu về nguồn gốc nguyên 

liệu của từng thị trường cụ thể. Nghiên cứu của 

Kaur et al. (2016) công bố có mối quan hệ chặt chẽ 

giữa nguyên vật liệu đầu vào với năng lực cạnh 

tranh của DN. Thực tế trong ngành thủy hải sản 

cũng cho thấy, DN có nguồn nguyên liệu ổn định 

và đảm bảo về chất lượng sẽ nâng cao hiệu quả 

xuất khẩu cũng như tạo nên lợi thế cạnh tranh lâu 

dài cho DN. Tuy nhiên cũng phải nói rằng sự kiểm 

soát nguồn nguyên liệu đầu vào trong ngành thủy 

hải sản tương đối phức tạp và bị phụ thuộc nhiều 

vào yêu cầu của khách hàng trên từng quốc gia cụ 

thể. Từ dẫn chứng trên, giả thuyết H3 sẽ được thực 

hiện để kiểm chứng sự tác động của nguồn nguyên 

liệu đến năng lực cạnh tranh của DN thủy hải sản 

của vùng ĐBSCL. 

2.1.5 Quản lý chất lượng toàn diện 

Có rất nhiều nguyên tắc quản lý chất lượng toàn 

diện (TQM), nhưng trên thực tế, các DN có thể 

theo mô hình chuẩn đã được biết và chấp nhận như 

một hướng dẫn cho quản lý chất lượng chung 

(José, 2005). Trong một số nghiên cứu tiếp theo, 

các thực hành TQM được phát triển và được đo 

lường theo nhiều cách tiếp cận khác nhau. Han et 

al. (2007), đã phát hiện ra rằng TQM thực tiễn có 

mối quan hệ tích cực và tác động trực tiếp đến 

năng lực cạnh tranh. Các thực hành TQM có thể 

dẫn đến lợi thế cạnh tranh thông qua các cải tiến để 

kích thích sự cạnh tranh về chất lượng và chi phí. 

Han et al. (2007) đã đánh giá sự đóng góp của 

quản lý chất lượng trong hiệu quả kinh doanh và 

kết luận rằng quản lý chất lượng có thể giúp các 

công ty đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách cung 

cấp hàng hóa có thể đáp ứng nhu cầu của người 

tiêu dùng. Năm 2009, Zhang et al. tuyên bố rằng 

việc thực hành TQM có tác động mạnh mẽ đến 

năng lực cạnh tranh của công ty, dẫn đến số lượng 

ngày càng tăng sự hài lòng của người tiêu dùng. 

Do vậy, giả thuyết đặt ra là H4: Việc triển khai 

TQM tốt hơn sẽ tăng cường hơn nữa năng lực cạnh 

tranh của DN thủy hải sản vùng ĐBSCL. 

2.1.6 Đạo đức và trách nhiệm xã hội 

Việc áp dụng đạo đức thực tiễn kinh doanh 

trong một công ty thể hiện quản trị hiệu quả, minh 

bạch, có trách nhiệm và quản lý. Điều này xây 

dựng niềm tin và độ tin cậy cho các cổ đông và tất 

cả các bên có liên quan. Đạo đức kinh doanh tốt là 

một công cụ để có thêm các giá trị và tăng cường 

tăng trưởng bền vững cho một công ty (Badaracco, 

1994). Nghiên cứu của Juholin (2004) cho rằng 

trách nhiệm xã hội của DN cũng góp phần vào việc 

tăng cường năng lực cạnh tranh lâu dài. Tuy nhiên, 

Vilanova et al. (2009) vẫn cho rằng các nghiên cứu 

trên không chứng minh rõ ràng làm thế nào thực 

hành đạo đức kinh doanh liên quan trực tiếp đến 

năng lực cạnh tranh. Do đó các học giả đã cố gắng 

xác định mối quan hệ trực tiếp giữa trách nhiệm xã 

hội và khả năng cạnh tranh và có thể chỉ ra rằng hai 

khía cạnh tương quan thông qua chu kỳ học tập và 

đổi mới. Đó là, khi các nguyên tắc đạo đức được 

đưa vào thực tế như là một phần của hoạt động 

kinh doanh, nó sẽ dẫn dắt một công ty hướng tới 

thực tiễn đổi mới và cuối cùng là năng lực cạnh 

tranh. Trên cơ sở này, nghiên cứu hình thành giả 

thuyết  H5: Đạo đức và trách nhiệm xã hội sẽ ảnh 

hưởng làm tăng năng lực cạnh tranh của DN thủy 

hải sản vùng ĐBSCL.  

2.1.7 Đặc điểm và khả năng của doanh nghiệp 

Chen et al. (2016) chứng minh rằng các đặc 

điểm và khả năng của DN là nhân tố rất quan trọng 

ảnh hưởng đến hiệu suất xuất khẩu cũng như sự 

cạnh tranh của các công ty. Các đặc điểm này bao 

gồm quy mô của công ty, kinh nghiệm xuất khẩu, 

năng lực quốc tế, số năm thành lập và kiến thức thị 

trường xuất khẩu (Nazar and Saleem, 2009). Chen 

et al. (2016) đã bổ sung thêm việc lập kế hoạch 

xuất khẩu và định hướng thị trường xuất khẩu cũng 

là hai yếu tố quan trọng hình thành đặc điểm và 

khả năng của mỗi DN. Đồng tình với quan điểm 

trên, nghiên cứu này đề xuất giả thuyết H6: Năng 

lực cạnh tranh của DN thủy hải sản vùng ĐBSCL 

chịu sự tác động tích cực bởi đặc điểm và khả năng 

của DN. 

2.1.8 Khả năng xây dựng thương hiệu 

O’Cass and Ngo (2011) đã đưa ra khái niệm 

khả năng xây dựng thương hiệu như một năng lực 

vững chắc của công ty. Nó bao gồm một nhóm các 

hoạt động như truyền thông và các chương trình 

tiếp thị trong việc cung cấp một ý nghĩa thương 

hiệu phù hợp đến với khách hàng. Merrilees et al. 

(2011) trong nghiên cứu của mình đã mô tả khả 

năng xây dựng thương hiệu bao gồm bốn cách tiếp 

cận: xác định ý nghĩa thương hiệu; sử dụng thương 

hiệu như một công cụ hoạt động; truyền đạt ý 

nghĩa thương hiệu nhất quán; và nhận được sự hỗ 

trợ thương hiệu từ nhân viên. 
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Bảng 1: Các biến số trong mô hình nghiên cứu 

Thành phần Biến quan sát Nguồn 

Cải tiến công 

nghệ của DN 

[TDCTCN1] Áp dụng công nghệ máy móc tự động vào hoạt động chế biến 

sản xuất 

[TDCTCN2] Sử dụng hệ thống máy móc có tính thích ứng cao trong việc đổi 

mới sản phẩm 

[TDCTCN3] Sử dụng máy móc thiết bị được thiết kế để phù hợp với sự thay 

đổi nhanh chóng 

[TDCTCN4] Chuyển đổi công cụ lao động từ thủ công sang tự động hóa 

[TDCTCN5] Phần lớn các hoạt động trong DN đã tự động hóa 

Yam et al. 

(2004); Kaur et 

al. (2016)  

 

Nguồn nhân 

lực 

[NNL1] Thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc 

[NNL2] Có khả năng thích ứng cao trước các thay đổi về sản phẩm, công nghệ 

và môi trường làm việc 

[NNL3] Có kỹ năng nghề nghiệp cao 

Francas et al. 

(2011); Kaur et 

al. (2016) 

 

Nguồn 

nguyên liệu 

[NNLIEU1] Có mối quan hệ chặt chẽ với các nguồn cung cấp nguyên vật liệu 

[NNLIEU2] Đảm bảo luôn có nguồn nguyên vật liệu dồi dào 

[NNLIEU3] Luôn có nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng 

[NNLIEU4] Áp dụng công nghệ tự động hóa vào chuỗi cung ứng nguyên liệu 

Kaur et al. (2016) 

Quản lý chất 

lượng toàn 

diện (TQM) 

[QLCLTD1] Dẫn đầu trong quản lý chất lượng sản phẩm 

[QLCLTD2] Kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng cung ứng 

[QLCLTD3] Tập trung quản lý chất lượng theo yêu cầu của khách hàng 

[QLCLTD4] Chú trọng cải tiến chất lượng liên tục 

[QLCLTD5] Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng thông tin nội bộ 

Han et al. (2007) 

; Ramlawati and 

Kusuma (2018)  

Đạo đức và 

trách nhiệm 

xã hội 

[DD&TNXH1] Chú trọng yếu tố môi trường trong quá trình sản xuất kinh 

doanh 

[DD&TNXH2] Quan tâm đến vấn đề an toàn và sức khỏe cho người lao động 

[DD&TNXH3] Thể hiện trách nhiệm giải trình và minh bạch về hoạt động 

[DD&TNXH4] Chú trọng kiểm soát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đảm 

bảo sức khỏe cho người tiêu dùng 

[DD&TNXH5] Kiểm soát đảm bảo an toàn nguồn nguyên liệu sản xuất 

Siriphattrasophon 

and Piriyatanarak 

(2013)  

 

Đặc điểm và 

khả năng của 

DN 

[DD&KNDN1] Quy mô hoạt động lớn 

[DD&KNDN2] Nhiều kinh nghiệm trong hoạt động xuất khẩu 

[DD&KNDN3] Nhiều kinh nghiệm cạnh tranh trên thị trường quốc tế 

[DD&KNDN4] Luôn xây dựng kế hoạch xuất khẩu tốt 

Nazar and Saleem 

(2009); Thanh et 

al. (2018)  

Khả năng xây 

dựng thương 

hiệu 

[KNXDTH1] Sử dụng thương hiệu như một công cụ cạnh tranh 

[KNXDTH2] Có khả năng xây dựng thương hiệu có giá trị 

[KNXDTH3] Đang áp dụng cách thức xây dựng thương hiệu độc đáo 

[KNXDTH4] Đang sở hữu một thương hiệu đáng tin cậy trên thị trường 

Zhang et al. 

(2009); Merrilees 

et al. (2011); 

Odoom et al. 

(2017)   

Năng lực 

cạnh tranh 

[NLCT1] Cung cấp sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng 

[NLCT2] Có thể cung cấp sản phẩm với chi phí thấp 

[NLCT3] Có thể cung cấp sản phẩm với thiết kế mới nhất so với đối thủ 

[NLCT4] Có thể cung cấp các đơn hàng với số lượng lớn 

[NLCT5] Luôn giao hàng đúng thời gian 

[NLCT6] Linh hoạt trong việc sắp xếp các đơn hàng theo đúng yêu cầu của 

khách hàng 

[NLCT7] Có khả năng khai thác toàn bộ thị trường 

[NLCT8] Có thể kiểm soát tất cả các mối đe dọa từ đối thủ cạnh tranh 

[NLCT9] Có khả năng mở rộng thị trường tiềm năng tốt hơn so với đối thủ 

Sigalas et al. 

(2013); 

Siriphattrasophon 

and Piriyatanarak 

(2013); Kaur et 

al. (2016); 

Famiyeh (2017);  

Ramlawati and 

Kusuma (2018)   

(Nguồn: Tổng hợp) 

Khả năng xây dựng thương hiệu khó bắt chước 

và chuyển giao, do đó mang lại lợi thế cạnh tranh 

bền vững (Morgan et al., 2009). Xây dựng thương 

hiệu để bảo vệ sự đổi mới từ việc bắt chước của đối 

thủ cạnh tranh cũng như cho phép các công ty dễ 

dàng kiểm soát rủi ro và phản ứng nhanh hơn và 

hiệu quả hơn với những thay đổi trong thị trường 

(Lei et al., 2013). Từ nhiều bằng chứng nêu trên, 

nghiên cứu này sẽ kiểm chứng mối quan hệ giữa 

khả năng xây dựng thương hiệu với năng lực cạnh 

tranh của các DN thủy hải sản vùng ĐBSCL với 

giả thuyết H7: Khả năng xây dựng thương hiệu tác 

động tích cực đến năng lực cạnh tranh của DN. 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Tập 55, Số 6B (2019): 65-74 

 69 

Dựa trên các giả thuyết được xây dựng, mô 

hình nghiên cứu được hình thành như Hình 1. Các 

biến trong mô hình nghiên cứu được xây dựng như 

trình bày trong Bảng 1. 

 

Hình 1:  Mô hình nghiên cứu 

(Nguồn: Nghiên cứu đề xuất) 

2.2 Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

Theo Hair et al. (1998) để cỡ mẫu đảm bảo phù 

hợp với phương pháp phân tích EFA thì số quan sát 

ít nhất phải bằng 4-5 lần số biến, trong nghiên cứu 

này có 30 biến quan sát thuộc nhóm biến độc lập 

và 9 biến quan sát thuộc nhóm biến phụ thuộc tức 

cần từ 120 đến 150 quan sát. Vì vậy, nghiên cứu 

tiến hành điều tra 160 quan sát nhưng vì một số 

DN trả lời phiếu phỏng vấn không đầy đủ thông tin 

nên cuối cùng chỉ còn 155 quan sát phù hợp. Đối 

tượng khảo sát là các DN có hoạt động xuất khẩu 

thủy hải sản tại các tỉnh thành thuộc vùng ĐBSCL. 

Vì tính chất khó tiếp cận của DN cũng như yêu cầu 

đối tượng trả lời phỏng vấn phải thuộc cấp lãnh 

đạo của DN nên nghiên cứu đã sử dụng phương 

pháp thuận tiện để khảo sát.  

Dựa trên lược khảo tài liệu, bộ tiêu chí đo 

lường các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh 

tranh đã được xây dựng và điều chỉnh phù hợp 

phạm vi và đặc trưng ngành nghề. Thang đo Likert 

5 mức độ được sử dụng để đánh giá với 1 là “hoàn 

toàn không đồng ý” cho đến 5 là “hoàn toàn đồng 

ý”. Nghiên cứu sử dụng Cronbach’s Alpha để kiểm 

định thang đo trước khi áp dụng hai phương pháp 

định lượng là phân tích nhân tố khám phá và ước 

lượng mô hình hồi qui tuyến tính. Thực hiện phân 

tích nhân tố khám phá để rút gọn các biến tạo ra 

các biến độc lập và biến phụ thuộc cho phân tích 

hồi qui. Mục tiêu của phân tích là xây dựng một 

hàm tuyến tính để cho thấy sự tác động cũng như 

mức độ tác động của các nhân tố được nghiên cứu 

đến năng lực cạnh tranh của DN. 

Mô hình hồi qui có dạng:  

Yi = B0+ B1 X1i + B2X2i +…+ BkXki+ ei  

Trong đó: 

Y: Năng lực cạnh tranh 

X1: Trình độ cải tiến công nghệ của DN; X2: 

Nguồn nhân lực; X3: Nguồn nguyên liệu; X4: Quản 

lý chất lượng toàn diện (TQM); X5: Đạo đức và 

trách nhiệm xã hội; X6: Đặc điểm và khả năng của 

DN; X7: Khả năng xây dựng thương hiệu. 

3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN 

Trước khi tiến hành phân tích nhân tố khám 

phá, nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểm định 

thống kê bằng hệ số Cronbach’s Alpha để kiểm tra 

mức độ chặt chẽ của các mục hỏi trong bộ tiêu chí 

đo lường năng lực cạnh tranh. Kết quả phân tích ở 

Bảng 2 cho thấy các biến đo lường tốt cho từng 

thang đo thành phần, không có biến nào bị loại 

khỏi thang đo. Tiến hành phân tích nhân tố,  kết 

quả có bảy nhân tố được rút ra cho nhóm các biến 

độc lập, giải thích được 75,47% biến thiên của dữ 

liệu điều tra (Hair et al., 2010). Tương tự như vậy 

cho biến phụ thuộc, kết quả cho thấy các đo lường 

trong biến phụ thuộc sau khi gom nhóm sẽ giải 

thích được 63,28% biến thiên (Bảng 3). 

H3 

Năng lực cạnh tranh 

Nguồn nhân lực 

 

Nguồn nguyên liệu 

 

Quản lý chất lượng toàn diện 

 

Đạo đức & TNXH DN 

Đặc điểm & khả năng DN 

Cải tiến công nghệ 

 

Khả năng XD thương hiệu 

H4 

H5 

H6 H7 

H2 
H1 
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Bảng 2: Kết quả độ tin cậy của thang đo 

Nhóm thành phần Biến 
Cronbach's 

Alpha 

Trình độ cải tiến công nghệ của DN 
TDCTCN1, TDCTCN2, TDCTCN3, TDCTCN4, 

TDCTCN5 
0,878 

Nguồn nhân lực NNL1, NNL2, NNL3 0,752 

Nguồn nguyên liệu NNLIEU1, NNLIEU2, NNLIEU3, NNLIEU4 0,848 

Quản lý chất lượng toàn diện-TQM 
QLCLTD1, QLCLTD2, QLCLTD3, QLCLTD4, 

QLCLTD5 
0,866 

Đạo đức và trách nhiệm xã hội 
DD&TNXH1, DD&TNXH2, DD&TNXH3, 

DD&TNXH4, DD&TNXH5 
0,872 

Đặc điểm và khả năng của DN 
DD&KNDN1, DD&KNDN2, DD&KNDN3, 

DD&KNDN4 
0,835 

Khả năng xây dựng thương hiệu KNXDTH1, KNXDTH2, KNXDTH3, KNXDTH4 0,799 

Năng lực cạnh tranh 
NLCT1, NLCT2, NLCT3, NLCT4, NLCT5, NLCT6, 

NLCT7, NLCT8, NLCT9 
0,873 

(Nguồn: số liệu khảo sát 155 DN thủy hải sản vùng ĐBSCL, 2019) 

Bảng 3: Kết quả phân tích ma trận nhân tố sau khi xoay 

(Nguồn: số liệu khảo sát 155 DN thủy hải sản vùng ĐBSCL, 2019) 

Kết quả phân tích ở Bảng 3 cho thấy các kiểm 

định được đảm bảo như sau: (1) kiểm định tính 

thích hợp của mô hình (0,5 < KMO = 0,941 và 

0,961 < 1,0) tương ứng biến phụ thuộc và biến độc 

lập; (2) kiểm định Bartlett’s về sự tương quan của 

các biến quan sát (Sig. = 0,000 < 0,05) cho cả hai 

Biến Hệ số tải nhân tố  Biến Hệ số tải nhân tố 

NLCT1 0,706  TDCTCN1 0,520 

NLCT2 0,807  TDCTCN3 0,637 

NLCT3 0,771  TDCTCN5 0,581 

NLCT4 0,825  NNL1 0,792 

NLCT5 0,793  NNL2 0,672 

NLCT6 0,800  NNL3 0,755 

NLCT7 0,805  NNLIEU1 0,693 

NLCT8 0,837  NNLIEU2 0,533 

NLCT9 0,808  NNLIEU3 0,536 

KMO: 0,941; P value: 0,000;  NNLIEU4 0,613 

Phương sai  trích: 63,28%  QLCLTD1 0,682 

   QLCLTD2 0,598 

   QLCLTD3 0,662 

   QLCLTD4 0,732 

   QLCLTD5 0,741 

   DD&TNXH1 0,661 

   DD&TNXH2 0,582 

   DD&TNXH3 0,677 

   DD&TNXH4 0,551 

   DD&TNXH5 0,669 

   KNXDTH2 0,627 

   KNXDTH1 0,596 

   KNXDTH3 0,538 

   KNXDTH4 0,748 

   DD&KNDN1 0,650 

   DD&KNDN3 0,713 

   DD&KNDN4 0,703 

  KMO: 0,961; P value: 0,000; 

 Phương sai  trích: 75,47% 
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nhóm biến chứng tỏ các biến có liên quan chặt chẽ 

với nhau; hệ số tải nhân tố của các biến đều lớn 

hơn 0,5 (Hair et al., 2010). Điều này cho thấy, kết 

quả phân tích EFA là phù hợp. 

Các nhóm nhân tố được rút trích và gom nhóm 

lại với một số khác biệt nhỏ không đáng kể so với 

các nhóm biến xây dựng ban đầu. Kết quả này cho 

thấy mô hình nghiên cứu đề xuất lúc này đã có sự 

điều chỉnh nhưng về số biến và tên gọi các biến 

độc lập vẫn không thay đổi so với mô hình nghiên 

cứu đề xuất. Giá trị F của mô hình 65,895 và giá trị 

Sig F = 0,000; chứng tỏ giả thuyết H0 đã bị bác bỏ 

và tồn tại mối quan hệ tuyến tính giữa biến phụ 

thuộc Y với ít nhất một biến trong các biến độc lập 

đưa vào mô hình. Hệ số R2 = 0,758 tức mô hình 

giải thích được 75,8% sự biến thiên của Y (năng 

lực cạnh tranh) bởi mối quan hệ tuyến tính của các 

nhân tố tác động (Bảng 4). Nghiên cứu cũng tiến 

hành một số kiểm định như phân phối chuẩn và giả 

định về hiện tượng đa cộng tuyến và sự tương 

quan, tất cả đều đạt yêu cầu. Cụ thể, dựa vào hệ số 

phóng đại phương sai VIF của các biến có thể thấy 

không có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra vì VIF 

của các biến đầu bé hơn 10 (Mai Văn Nam, 2006). 

Kết quả hệ số Durbin Watson của mô hình d= 

1,940 tiến tới giá trị 2. Do đó, hiện tượng tự tương 

quan chuỗi bậc nhất không ảnh hưởng đến ý nghĩa 

của mô hình hồi qui (Hair et al., 2010). 

Kết quả phân tích ở Bảng 4 cho thấy mô hình 

hồi qui có  bốn biến có ý nghĩa thống kê tác động 

đến năng lực cạnh tranh của các DN, bao gồm: 

nguồn nhân lực, nguồn nguyên liệu, đạo đức và 

TNXH và đặc điểm và KNDN. Giá trị Beta chuẩn 

hóa của  bốn biến này cho thấy các biến độc lập 

đều có mối quan hệ thuận chiều đến năng lực cạnh 

tranh. Trong đó, nhân tố nguồn nhiên liệu là tác 

động mạnh nhất (0,229). Điều này phù hợp với 

thực tế sản xuất và kinh doanh của phần lớn các 

DN thủy hải sản vùng ĐBSCL. Các DN này chủ 

yếu chế biến và xuất khẩu là tôm, cá và mực đông 

lạnh sang các thị trường như Mỹ, Châu Âu, Nhật 

Bản,… với các yêu cầu từ thị trường ngày càng 

khắt khe mà đặc biệt là về nguồn nguyên liệu đầu 

vào. Ở một số thị trường sẽ kiểm soát về dư lượng 

kháng sinh của sản phẩm, cũng có các thị trường 

yêu cầu chứng nhận nguồn gốc nguồn nguyên 

liệu…. Cho nên, DN có thế mạnh trong việc kiểm 

soát tốt về nguồn nguyên liệu sẽ chi phối mạnh trên 

thị trường thông qua khả năng cạnh tranh với đối 

thủ. Hơn nữa tính ổn định của nguồn nguyên liệu 

cũng ảnh hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh vì 

nó giúp DN đảm bảo được số lượng đơn hàng theo 

hợp đồng hay đáp ứng đủ và tốt cho các kế hoạch 

đề ra. Kết luận này cũng phù hợp với nghiên cứu 

của Kaur et al. (2016), mặc dù Kaur et al. kỳ vọng 

việc cung ứng nguyên vật liệu thông qua chuỗi 

cung ứng tự động có thể tác động đến năng lực 

cạnh tranh, tuy nhiên trên điều kiện thực tế tại 

vùng, rất ít DN áp dụng được chuỗi cung ứng này. 

Bảng 4: Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh của các DN 

Mô hình B chưa 

chuẩn 

hóa 

Sai số 

chuẩn 

Beta 

chuẩn 

hóa 

Mức ý nghĩa  Hệ số phóng 

đại phương 

sai (VIF) 
t Sig. 

Hằng số -2,764 0,149  -18,598 0,000  

Trình độ cải tiến CN 0,088ns 0,068 0,094 1,299 0,196 3,181 

Nguồn nhân lực 0,190*** 0,064 0,207 2,974 0,003 2,938 

Nguồn nguyên liệu 0,202*** 0,066 0,229 3,081 0,002 3,353 

Quản lý chất lượng toàn diện 0,063ns 0,084 0,063 0,747 0,456 4,339 

Đạo đức & TNXH 0,151* 0,079 0,156 1,913 0,058 4,038 

Đặc điểm & KNDN 0,188*** 0,063 0,214 2,988 0,003 3,114 

Khả năng xây dựng thương hiệu 0,050ns 0,072 0,046 0,698 0,487 2,619 

Biến phụ thuộc: Năng lực cạnh tranh (NLCT) 

R:0,871;  R Square: 0,758 

Durbin-Watson:  1,940 

F:65,895, P value: 0,000 

(Nguồn: số liệu khảo sát 155 DN thủy hải sản vùng ĐBSCL, 2019) 

*: ý nghĩa thống kê 10%, **: ý nghĩa thống kê 5%, ***: ý nghĩa thống kê 1%, ns: không có ý nghĩa thống kê 

Nhân tố đặc điểm và khả năng của DN có giá 

trị hệ số Beta đứng thứ hai về mức độ tác động 

(0,214) và cũng tác động cùng chiều đến năng lực 

cạnh tranh. Kết quả chứng minh được rằng DN với 

quy mô hoạt động càng lớn, kinh nghiệm càng 

nhiều và hoạch định càng tốt kế hoạch xuất khẩu 

hiển nhiên sẽ tăng vị thế cạnh tranh so với đối thủ. 

Môi trường cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu 

thủy hải sản thay đổi nhanh và liên tục theo tình 

hình thế giới nên kinh nghiệm không đi liền với số 
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năm thành lập của DN mà phải đồng hành với kinh 

nghiệm cạnh tranh và việc am hiểu sâu sắc về hoạt 

động xuất khẩu. Thanh et al. (2018) đã chứng minh 

thuyết phục về sự tác động của nhân tố này đến khả 

năng cạnh tranh và hoạt động xuất khẩu của DN 

trong chính ngành hải sản tại Việt Nam, khác biệt 

của nghiên cứu này với nghiên cứu của Thanh et 

al. là nghiên cứu trên phạm vi vùng ĐBSCL, tuy 

nhiên điều tương tự đã được chứng minh là đúng. 

Vị trí tác động thứ ba đến năng lực cạnh tranh là 

nguồn nhân lực (0,207). Kết quả này cùng lúc đã 

củng cố kết luận của Francas et al. (2011) và Kaur 

et al. (2016) rằng khi nguồn nhân lực càng chuyên 

nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp cao và có khả năng 

thích ứng cao thì sẽ tạo ra năng lực cạnh tranh càng 

mạnh cho DN.  

Nhân tố về đạo đức và trách nhiệm xã hội tuy 

có ý nghĩa thống kê nhưng chỉ ở mức 10% và hệ số 

tác động cũng là thấp nhất đến năng lực cạnh tranh. 

Mặc dù các DN cũng đã quan tâm đến vấn đề đạo 

đức và trách nhiệm xã hội nhưng bản thân họ 

không đặt quá nhiều niềm tin vào hoạt động này có 

thể thúc đẩy làm tăng năng lực cạnh tranh trên thị 

trường một cách mạnh mẽ. Ngược lại, 

Siriphattrasophon and Piriyatanarak (2013) chứng 

minh rằng việc thực hiện đạo đức và trách nhiệm 

xã hội tác động trên 60% đến sự tăng lên của năng 

lực cạnh tranh tại một DN. 

Các nhân tố như trình độ cải tiến công nghệ, 

khả năng xây dựng thương hiệu và quản lý chất 

lượng toàn diện chưa được chứng minh có tác 

động đến năng lực cạnh tranh của DN. Nguyên 

nhân có thể đến từ thực tế của DN, trong quá trình 

hoạt động DN chưa đầu tư đủ lớn cho việc cải tiến 

công nghệ chế biến, quản lý chất lượng toàn diện 

hay xây dựng một thương hiệu giá trị trên thị 

trường. Mặc dù cũng có DN đã cạnh tranh tốt hơn 

khi thực hiện xây dựng thương hiệu hay quản lý 

chất lượng toàn diện nhưng số lượng này còn quá 

nhỏ để có thể có được kết luận trên tổng thể. 

4 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

4.1 Kết luận 

Kết quả nghiên cứu trên cho thấy ba nhân tố 

quan trọng tác động đến năng lực cạnh tranh của 

DN thủy hải sản vùng ĐBSCL là nguồn nguyên 

liệu, nguồn nhân lực, và đặc điểm và khả năng của 

DN. Việc thực hiện đạo đức và trách nhiệm xã hội 

cũng sẽ giúp DN có thể cạnh tranh thông qua niềm 

tin và sự yêu mến từ khách hàng hay từ quốc gia 

nhập khẩu, DN thực hiện trách nhiệm xã hội càng 

nhiều càng dễ dàng có được sự tôn trọng và thiện 

cảm từ khách hàng.  

4.2 Hàm ý quản trị 

Dựa trên kết quả phân tích hồi qui, bốn hàm ý 

quản trị được đề xuất góp phần nâng cao năng lực 

cạnh tranh của DN.  

Một là, tăng cường kiểm soát để đảm bảo chất 

lượng nguồn nguyên liệu đầu vào bao gồm kích cỡ 

đồng đều, không chứa thành phần dư lượng của các 

loại thuốc cấm. Muốn làm được điều này DN phải 

bắt đầu từ người nuôi trồng thủy hải sản, ký kết các 

cam kết đảm bảo nguồn nuôi trồng an toàn và đúng 

yêu cầu chất lượng. Tiếp theo nguồn cung nguyên 

liệu nên được ổn định bằng cách đa dạng hóa đối 

tác thu mua. Có thể thu mua từ thương lái, hộ nuôi 

trồng, hay tổ chức tự nuôi trồng để hình thành 

chuỗi cung ứng khép kín cho DN. 

Hai là, tăng cường hiệu quả hoạt động của 

nguồn nhân lực. Bản thân nguồn nhân lực trong 

ngành thủy hải sản ở ĐBSCL đã có kỹ năng và 

chuyên môn nghề nghiệp. Vì vậy để nâng cao hiệu 

quả hoạt động của nguồn nhân lực DN nên tập 

trung vào việc đào tạo họ sử dụng thành thạo các 

cải tiến máy móc và dây chuyền công nghệ. 

Ba là, tăng cường đầu tư để mở rộng qui mô 

hoạt động của DN thông qua mở rộng nhà xưởng 

chế biến, tăng số lao động, đầu tư cải tiến công 

nghệ máy móc theo hướng hiện đại hóa chế biến 

thủy hải sản. Tích lũy thêm kinh nghiệm xuất khẩu 

thông qua hình thức xuất khẩu trực tiếp thay vì việc 

lựa chọn xuất khẩu gián tiếp hay ủy thác như hiện 

nay. Việc xuất khẩu trực tiếp sẽ tạo cơ hội cho DN 

từng bước hình thành và xây dựng thương hiệu. 

Cuối cùng, DN cũng nên chú trọng tạo ra hình 

ảnh tốt thông qua việc nâng cao thực hiện hoạt 

động đạo đức và đề cao trách nhiệm xã hội bao 

gồm quan tâm nhiều hơn nữa vấn đề môi trường 

đặc biệt trong khâu nuôi trồng. Quan tâm đúng 

mực về vấn đề lao động, thực hiện các quy tắc đạo 

đức với nguồn nhân lực để tạo nên một tác động 

liên kết, khi nguồn nhân lực được vững chắc thì 

năng lực cạnh tranh lại một lần nữa được tăng cao. 
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