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CHỦ ĐỀ 1: TĂNG TRƯỞNG XANH 

 

ECO007: KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG CỦA NỀN KINH TẾ 

VIỆT NAM 

                                                          TS. Lý Đại Hùng  

Viện Kinh tế Việt Nam 

Email: hunglydai@gmail.com  

 

TÓM TẮT 

Bài viết đánh giá dư địa về phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam. Chúng tôi định nghĩa phát 

triển nhanh và bền vững là sự kết hợp của phát triển nhanh theo không gian với phát triển bền 

vững cao. Từ đó, trạng thái nhanh và bền vững được xác định bởi điểm kết hợp tối ưu giữa tăng 

trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu phát triển văn hoá, xã hội điển hình. Điểm tối ưu được định nghĩa 

là nằm trên đường hồi quy liên vùng thể hiện mối quan hệ giữa các chỉ tiêu về văn hoá, xã hội với 

tăng trưởng kinh tế, dựa trên một bộ dữ liệu gồm 182 nền kinh tế. Với tốc độ tăng trưởng đã đạt 

được, Việt Nam vẫn còn không gian chinh sách để có thể vừa có sự gia tăng tốc độ tăng trưởng 

và vừa có sự cải thiện của các chỉ tiêu về phát triển văn hoá, xã hội. Khi so sánh với các nước 

cùng thuộc nhóm thu nhập trung bình, nền kinh tế này đã đạt được thành tích tương đối tốt về 

giảm bất bình đẳng, nghèo đói và thất nghiệp, nhưng còn cần nỗ lực nhiều về cải thiện trình độ 

đổi mới, sáng tạo công nghệ. 

Từ khoá: Phát triển Nhanh và Bền vững; Tăng trưởng Kinh tế; Đổi mới, Sáng tạo. 
 

 

ECO003: EFFECTS OF ECONOMIC GROWTH, ELECTRICITY CONSUMPTION, 

ENERGY USE, AND URBANIZATION ON CARBON DIOXIDE EMISSIONS: AN 

EMPIRICAL STUDY ON VIETNAM 

TS. Nguyễn Anh Trụ 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Email: nguyenanhtru@gmail.com  

 

TÓM TẮT 

The article aims to investigate the causal relationship between CO2 emissions, economic growth, 

electricity consumption, energy use, and urbanization in Vietnam between 1982 and 2016 using 

the VECM. In the short run, it has been empirically found that GDP, electricity consumption, and 

energy use have significant and positive relationships with CO2 emissions in Vietnam. Results also 

indicate that electricity consumption and energy use are drivers contributing to increase GDP, 

while CO2 emissions and urban population negatively affect GDP. We also found that GDP has a 

significant and negative impact on electricity consumption, but energy use positively affects 

electricity consumption in Vietnam. Further, urban population has a negative influence on energy 

use, while energy use has a positive relationship with urban population. In the long run, results 

demonstrate that GDP per capita and energy use per capita have significant and positive 

influences on CO2 emissions in Vietnam, while urban population contributes to reduce CO2 

emissions. Results of the Johansen co-integration test show that there is a long run relationship 

between CO2 emissions, economic growth, electricity consumption, energy use, and urbanization. 

Finally, policies are recommended to enhance economic growth and achieve the target in 

environmental protection in Vietnam. 

Keywords: carbon dioxide emission, economic growth, electricity consumption, energy use, 

urbanization 
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ECO0041: DETERMINANTS OF GREEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN: THE 

CASE OF OECD COUNTRIES 

                                                          ThS. Khương Lan Uyên  

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

Email: uyenkl@ueh.edu.vn  

 

TÓM TẮT 

Almost all nations are required to be concerned about climate change goals which are commonly 

agreed by the international community under the Paris Agreement (2015). There are numerous 

researches about total FDI or FDI in general and their environmental impact, however, green or 

low carbon FDI seem to be ignored. Studying green or low-carbon FDI is an attempt to combine 

economic growth and climate change goals. A panel sample, which covers 31 OECD countries in 

the period of 2005 – 2018 is used for estimation. The research aims to study the effectiveness of 

economic activities, environmental taxes, feed-in tariffs and government spending on R&D for 

energy efficiency on inward green FDI stock through basic panel analysis. This paper applies 

basic descriptive statistics and panel data regression models, such as Pooled OLS, Fixed Effect, 

Random effect and then uses BP test and Hausman test to choose the best estimation models. 

Results show that economic activities and environmental policies play a crucial role in defining 

green FDI in OECD nations. 

Từ khoá: Green FDI determinants, Low carbon; environmental relevant sectors, OECD 

 

 

CHỦ ĐỀ 2: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ 

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

ECO0030: THE IMPACT OF MARINE LITTER ON PRODUCTION RISK AND 

TECHNICAL EFFICIENCY IN THE TRAWL FISHERIES OF VIETNAM  

PGS.TS. Quách Thị Khánh Ngọc1, Bùi Bích Xuân1, Tobias Borger2, Nguyễn Ngọc Duy1  
1 Trường Đại học Nha Trang; 2 Berlin School of Economics and Law, Germany 

Email: ngocqtk@ntu.edu.vn  

 

TÓM TẮT 

Although fishing is a risky production process, little attention has been paid to the impact of input 

element use and environmental factors, particularly marine litter, on production risk and technical 

efficiency. This article explores sources, types and distribution of marine litter and how production 

risk and technical efficiency for trawl fisheries in Vietnam are affected by the presence of litter. 

We employed the Just and Pope's stochastic production framework to explore the determinants of 

production mean, production risk and technical efficiency. Our main finding indicates that 

production risk and technical inefficiency exist in trawl fisheries. Labor is identified as the risk-

reducing input whereas marine litter and vessel length have risk-increasing effects. Furthermore, 

it is revealed that dealing with marine litter by changing fishing grounds significantly increase the 

technical efficiency of fishers but the risk frequency of litter on fishing gears causes a drop in 

technical efficiency. Production risk and technical efficiency are especially relevant in terms of 

fisher behavior and fisheries management. Our findings suggest the importance of reviewing and 

developing the policy to deal with marine litter related to the fisheries sector. 

Từ khóa: marine litter, marine plastic pollution, Vietnam fisheries. 
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ECO0039: PREFERENCES FOR RESIDENTIAL SOLAR POWER SYSTEM IN 

VIETNAM: EVIDENCE FROM A CHOICE EXPERIMENT STUDY 

NCS. Phạm Ngọc Thẩm1, TS. Phạm Khánh Nam2, TS. Trương Đăng Thụy2 
1Trường Đại học Bình Dương; 2Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

Email: truong@dangthuy.net  

 

TÓM TẮT 

This study collected data from 486 households in 33 provinces in Central and South of Vietnam to 

analyze the stated preferences for residential solar photovoltaics. Results from conditional logit 

and mixed logit models show that the tariff, daily electricity output and the initial installation cost 

from the solar systems have significant impacts on the choices of households. In addition, demand 

for solar panels and the area for installing the system are decreasing with the up-front cost. Policy 

providing incentives to remove the barriers of upfront cost and encourage energy storage system 

are recommended.  

Từ khóa: Renewable energy, solar electricity, residential PV, choice experiment. 

 

 

ECO0040: THE DEMAND FOR TAP WATER AND GROUNDWATER IN HO CHI MINH 

CITY 

TS. Phạm Khánh Nam, NCS. Phạm Thị Hồng Hà, TS. Trương Đăng Thụy 

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

Email: khanhnam@ueh.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

This paper analyzes household demand for tap water and groundwater using a survey data of 2075 

households in HCMC. We estimate the demand equation for tap water and groundwater. For tap 

water, we apply an IV regression to treat the endogeneity of price under the IBT of water. For 

groundwater, we apply a Tobit model to address the issue of zero demand of groundwater. 

Our analyses found that tap water is relatively inelastic in price and income. Our results indicate 

that higher tap water price would reduce the likelihood of households extracting groundwater, but 

it does notreduce the groundwater volumed consumed by those who are currently extracting. We 

also found that households with higher income are more likely to use and tend to use larger volume 

of groundwater. In addition, many regressors are found to affect tap water demand. The demand 

for groundwater, however, is not explained by most covariates. The findings imply that price is 

not an effective measure to regulate the demand for tap water, and that a ban on groundwater 

extraction does not affect the poor households. 

 

 

ECO0031: CLIMATE VULNERABILITY AND RESILIENCE OF COASTAL 

COMMUNITIES IN VIETNAM 

ThS. Tăng Thị Hiền, PGS.TS. Quách Thị Khánh Ngọc,  

ThS. Trần Thị Thu Hòa, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh,  

Trường Đại học Nha Trang 

Email: hientt@ntu.edu.vn   

 

TÓM TẮT 

Understanding the status of vulnerability and resilience and understanding elements that influence 

adaptation to change are essential factors to successfully coping with climate change. This study 

presents the results of a survey conducted in coastal communities in Khanh Hoa Province, 

Vietnam. This study showed that climate change events such as severe storms, landslides, rising 

temperatures, drought, and precipitation significantly impact fisheries and aquaculture activities 

mailto:truong@dangthuy.net
mailto:khanhnam@ueh.edu.vn
mailto:hientt@ntu.edu.vn
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and affect livelihood in local people. A probit approach to investigate relationships between the 

determinants of household resilience to climate change. According to the study's findings, ethical 

leadership, a high income, and more experience in the main economic activities of communities 

improve people's perceptions of their community's ability to build resilience and cope with past 

climate change. An interesting finding is that communities that had previously been exposed to 

and experienced climate change shocks had a more robust perception of learning and a better-

equipped capacity to deal with future shocks.  

Từ khóa: Climate change, vulnerability, resilience, coastal community, Vietnam. 

 

 

ECO0038: BEHAVIOR AND EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ADAPTATION 

STRATEGIES: EVIDENCE FROM SHRIMP FARMING IN THE MEKONG DELTA OF 

VIETNAM 

NCS Đỗ Hữu Luật, TS. Hồ Quốc Thông 

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

Email: thonghq@ueh.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Shrimp farming is the most important sector in the Mekong Delta region of Vietnam in terms of 

economic, food security and social aspects. This sector has been facing emerging challenges from 

increased climate variability during recent decades, which contributes negative influences on its 

productivity. In this paper, we utilized small-scale shrimp farm-level data surveyed in 2019 to 

investigate the driving forces behind households’ decisions to adopt climate change adaption 

practices, namely nylon sheets, pond dyke upgrades, and settling ponds. In addition, the effects of 

adopting these strategies on shrimp farming performance are analysed. A simultaneous equations 

model with endogenous switching was employed to deal with the problems of selectivity bias and 

of heterogeneity in the decision to adopt or not. Our analyses show that shrimp farmers’ adoption 

of pond dyke upgrades and settling ponds results in higher productivity in shrimp farming, and 

that both adopters and non-adopters of these strategies would benefit from the adaptation. The 

findings also reveal that education of farm operator, and farmers’ belief on changes of climatic 

conditions and its impacts on shrimp farming are the main drivers behind adopting the identified 

climate change adaption practices. This study, therefore, provides an empirical evidence for policy 

makers to promote the uptake of climate change adaptation strategies which would improve the 

welfare of shrimp farmers. 

Từ khóa: Adaptation, Climate change, Endogenous switching, productivity, shrimp farming, 

Mekong, Vietnam. 

 

ECO0032: DETERMINANTS OF ADAPTATION STRATEGIES TO CLIMATE 

CHANGE: EVIDENCE FROM FISHERIES AND AQUACULTURE IN VIETNAM 

ThS. Trần Thị Thu Hòa, PGS.TS. Quách Thị Khánh Ngọc,  

ThS. Tăng Thị Hiền, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh,  

Trường Đại học Nha Trang 

Email: hoattt@ntu.edu.vn  

 

TÓM TẮT 

This study provides a better understanding of climate change adaptation by examining coastal 

household’s perceptions of climate change and investigated determinants influencing their choice 

of particular adaptation measure to climate change. The study used the survey data of 449 

households engaging in fisheries and aquaculture from Khanh Hoa province. The results revealed 

that respondents have observed changes in the climate over the past ten years. To identify the 

determinants of adaptation strategies, a binary logistic regression model was used. For the 
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fisheries sector, factors positively influencing adaptation strategies included education, the 

experience of the household head, income, physical capital, and social capital variables. 

Perception of households to climate change or risk perceptions also influences the choice of these 

measures. For the aquaculture sector, the results suggested that the probability of undertaking 

adaptation measures to climate change increase with education, the experience of the household 

head, income, and aquaculture area. The number of available laborers in the household positively 

and significantly affected all adaptation strategies. The results showed that the importance of 

manpower for aquaculture households to climate change adaptation. Awareness of households to 

climate change or risk perceptions influencing the choice of these adaptation strategies. These 

results are critical to provide a starting point for planners and policy-makers who are involved in 

sectors related to fisheries and aquaculture. 

Từ khóa: Adaptive capacity, Adaptation strategies, Perception, Climate change, fisheries and 

aquaculture, Vietnam. 

 

 

CHỦ ĐỀ 3: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG 

 

ECO0015: PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT 

TRIỂN -TRƯỜNG HỢP CỦA VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VIỆT NAM  

PGS.TS. Bùi Quang Bình 

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 

Email: binhbq@due.edu.vn  

 

TÓM TẮT 

Bài viết này tập trung phân tích tình hình và các định hướng giải pháp phát triển du lịch Vùng 

Duyên hải miền Trung (VDHMT). Vùng này bao gồm 10 tỉnh thành từ Quảng Trị tới Bình Thuận. 

Bài viết sử dụng phân tích thống kê mô tả và mô hình kinh tế lượng - mô hình tân cổ điển cho 

phương pháp ước lượng hồi quy dữ liệu bảng với tác động ngẫu nhiên (REM), 2 và 3 giai đoạn 

(2SLSL và 3SLS-GMM) và Phương pháp bình phương nhỏ nhất – OLS và số liệu thứ cấp từ các 

tỉnh thành ở vùng trong giai đoạn 2010 -2017. Kết quả cho thấy Du lịch của các tỉnh VDHMT đã 

phát triển nhanh so với cả nước xét về quy mô và năng lực, nhưng dưới tiềm năng, còn chênh lệch 

lớn và chưa tạo ra sự cộng hưởng chung và tính bền vừng chưa cao. Đồng thời, trình độ phát triển 

kinh tế của địa phương, cơ sở vật chất của du lịch, lao động làm việc trong ngành du lịch và chất 

lượng thể chế có ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển du lịch ở đây.  

Từ khóa: Phát triển du lịch; Duyên hải miền Trung; OLS; 2SLS; 3SLS.  

 

 

ECO0013: HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN: 

TRƯỜNG HỢP NGHỀ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THÂM CANH TẠI PHÚ YÊN 

PGS.TS. Lê Kim Long 

Trường Đại học Nha Trang 

Email: lekimlong@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này trình bày tóm lược nền tảng lý thuyết về hiệu quả kinh tế, môi trường và mối quan 

hệ giữa hai chỉ số này theo cách tiếp cận nguyên lý cân bằng dưỡng chất. Phương pháp phi tham 

số, phân tích bao dữ liệu (DEA), được sử dụng để ước lượng và phân tích các chỉ số này cho các 
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hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại tỉnh Phú Yên trong năm sản xuất 2014. Kết quả nghiên 

cứu 59 hộ nuôi tôm thâm canh ở Phú Yên (chiếm 24% tổng thể) cho thấy, bình quân, hộ nuôi có 

hiệu quả kinh tế là 69% và môi trường là 78%. Cải thiện hiệu quả kỹ thuật có thể đồng thời cải 

thiện cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả môi trường của hộ nuôi với mức bình quân là 10%. Sự khác 

biệt về tỉ lệ giá thị trường và tỉ lệ hàm lượng dưỡng chất của thức ăn nuôi tôm và con giống đã 

dẫn đến sự đánh đổi giữa hiệu quả kinh tế và môi trường trong nghề nuôi tôm với chi phí ẩn bình 

quân của 01 kg ni-tơ dưỡng chất gây ô nhiễm là 1,858 triệu đồng. Để hướng đến một nghề nuôi 

tôm bền vững, các chính sách về: (i) huấn luyện kỹ thuật cho nghề nuôi tôm; và (ii) đánh thuế thức 

ăn nuôi tôm hay trợ cấp cho nghiên cứu và sản xuất giống nên được quan tâm. 

Từ khóa: hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường, hiệu quả kỹ thuật, nuôi tôm thẻ thâm canh. 

 

 

ECO0042: TECHNICAL EFFICIENCY AND WILLINGNESS TO PAY FOR RISK 

INSURANCE - THE CASE OF WHITE LEG SHRIMP FARMERS IN NINH THUAN 

PROVINCE 

TS. Nguyễn Ngọc Duy, TS. Nguyễn Văn Ngọc, ThS. Đặng Hoàng Xuân Huy 

Trường Đại học Nha Trang 

Email: nguyenngocduy@ntu.edu.vn  

 

TÓM TẮT  

This paper focuses on analyzing the relationship between technical efficiency (TE) and willingness 

to pay for risk insurance of white leg shrimp farmers in Ninh Thuan province. We collected data 

through direct interviews with 80 farming households in 2018 in Ninh Hai and Thuan Nam - the 

two districts with the largest farming production in the province. We estimate TE scores through 

the data envelopment analysis (DEA) model. We then apply the WLS method to estimate the factors 

affecting the willingness to pay for risk insurance of the shrimp farmers, in which the TE score is 

an explanatory variable of the model. Surprisingly, our results indicate that TE has a statistically 

significant negative effect on the willingness to pay for risk insurance of the farmers. On average, 

farmers with a low TE (TE < 1) have a higher willingness to pay for risk insurance than farmers 

with a super TE (TE > 1). These farmers with a low TE have larger farming areas and use a larger 

number of inputs such as chemicals, electrical energy and labor. However, they have lower age 

and education level and less farming experience. The findings implies that reducing the number 

of crops and the amount of chemicals used, as well as improving the efficiency of the use of inputs 

will reduce risks in shrimp farming, and a result, could reduce the risk premium for shrimp 

farmers. 

Từ khóa: risk insurance, technical efficiency, white leg shrimp, willingness to pay, Ninh Thuan. 

 

 

ECO0037: HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ CÁC GIẢI PHÁP TÌNH THẾ CỦA CÁC HỘ NUÔI 

CÁ TRA Ở QUẬN THỐT NỐT, THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 

TS. Tôn Nữ Hải Âu, Nguyễn Lương An Sơn 

Trường ĐH Kinh tế Huế 

Email: tnhau@hce.edu.vn  

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đã phân tích hiệu quả sản xuất và các yếu tố có thể ảnh hưởng của 49 hộ nuôi cá 

tra ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ trong đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng 

xem xét ý kiến của người nuôi về sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất cá 

tra ở địa bàn nghiên cứu và các giải pháp tình thế hiện đang áp dụng. Kết quả phân tích cho thấy, 
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bình quân 1 ha nuôi cá tra ở địa bàn nghiên cứu có thể thu được chưa đến 54 triệu đồng lợi nhuận, 

chiếm 0,47% giá trị sản xuất. Sở dĩ hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi cá tra như vậy là do dịch 

bệnh Covid-19 đã làm tăng giá của các yếu tố đầu vào và giảm giá bán sản phẩm…Các giải pháp 

tình thế của người dân địa phương bao gồm kéo dài thời gian nuôi, giảm cho ăn, giảm mật độ 

nuôi… Tuy nhiên, kết quả phân tích sự ảnh hưởng của những yếu tố được coi là giải pháp này lên 

hiệu quả sản xuất lại chứng minh điều ngược lại. Thời gian nuôi có mối quan hệ ngược chiều với 

hiệu quả sản xuất, trong khi mật độ nuôi lại có mối quan hệ cùng chiều. Ngoài ra, số năm kinh 

nghiệm cũng có ảnh hưởng mang ý nghĩa thống kê đến hiệu quả sản xuất.  

Từ khóa: hiệu quả sản xuất, cá tra, Thốt Nốt, giải pháp, Covid-19. 

 

 

ECO0027 : CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG: TIẾP CẬN ĐỊA KINH TẾ 

ThS. Dương Trường Phúc 

Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM 

Email: duongtruongphuc@gmail.com  

 

TÓM TẮT   

Phát triển vùng đã không còn cân đối theo không gian, một số vùng phải được ưu tiên phát triển 

hơn so với vùng khác nhằm làm bệ phóng cho toàn bộ nền kinh tế thông qua khả năng lan tỏa sự 

tăng trưởng. Bên cạnh đó, khi phát triển bền vững trở thành chương trình nghị sự (Chương trình 

nghị sự 2030) thì việc lồng ghép phát triển bền vững vào phát triển vùng là cần thiết nhằm duy trì 

sự bền vững trong lan tỏa tăng trưởng của vùng dẫn đầu đến vùng tụt hậu. Dựa trên những cơ sở 

đó, bài viết tích hợp cách tiếp cận địa kinh tế của Ngân hàng Thế giới vào trong chính sách phát 

triển bền vững vùng. Kết quả cho thấy cách tiếp cận này với ba khái niệm cơ bản (mật độ, khoảng 

cách và chia cắt) có tương quan với ba tác lực thị trường (tích tụ, di cư và chuyên môn hóa) và 3 

vấn đề chính sách (đô thị hóa, phát triển lãnh thổ và hội nhập vùng) tạo ra khung phân tích khác 

biệt và hiệu quả trong chính sách phát triển bền vững vùng so với cách tiếp cận lãnh thổ truyền 

thống. 

Từ khóa: Phát triển vùng, phát triển bền vững, tiếp cận địa kinh tế. 

 

 

ECO0023: HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔ HÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ 

TƯỚI TIẾT KIỆM TẠI HUYỆN CƯ’MGAR 

ThS. Từ Thị Thanh Hiệp, ThS. Lê Thanh Hà 

Trường Đại học Tây Nguyên 

Email: ttthiep@ttn.edu.vn   

 

TÓM TẮT  

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ tưới 

tiết kiệm tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk thông qua các chỉ tiêu giá trị sản xuất (GO), giá trị 

gia tăng (VA) và thu nhập hỗn hợp (MI). Số liệu được thu thập bằng điều tra trực tiếp 80 hộ tại 

05 xã: Chư Sê, Ea Kpan, Ea Tul, Ea Tar, Ea Kiết của huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy phương thức canh tác ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm đang mang lại ý 

nghĩa lớn về mặt kinh tế và môi trường. Mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 3,2 lần 

thu nhập bình quân (MI/ha) so với mô hình tưới truyền thống nhờ tiết kiệm lượng nước tưới, phân 

bón và công lao động đáng kể. Ngoài ra nghiên cứu cũng đề xuất một số kiến nghị để phát triển 

mô hình này trên địa bàn toàn tỉnh. 

Từ khóa: Cư Mgar, hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm. 
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ECO0018: EXPORT VALUE CHAIN ANALYSIS OF CAT NUM MANGO IN VUNG LIEM 

DISTRICT, VINH LONG PROVINCE 

Nguyễn Trần Phương Vy, Lê Thị Quỳnh Trang, Trần Ngọc Thảo Nguyên,  

Đồng Thị Kim Oanh, Phan Huỳnh My, Nguyễn Kim Thảo  

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

Email: vuongthienvii123@gmail.com  

 

TÓM TẮT 

Mango is a highly seasonal tropical and popular fruit among millions of people in the world, 

Vietnam is one of examples. This study aims at reviewing mango production with their respective 

constraints, identifying major actors along the mango value chain and their respective functions 

along the chain and reviewing current status and potential opportunities of Cat Num mango in 

Vung Liem district economy and the key to development of the mango export industry of Vietnam 

by using qualitative method. We conducted in-depth interviews with 3 representatives of 3 

cooperatives, 3 traders, 2 retailers and 2 officers from the Department of Agriculture of Vinh Long 

and focus group interviews with 3 groups of farmers and 2 groups of consumers. Accordingly, 

uses of small scale irrigation, fertilizer application, intercropping with other crops are the main 

mango production practices adopted in Vung Liem. In line with this, the main constraints of mango 

production are mentioned as pest and disease, technology limitation, and limited capacity in R&D. 

Moreover, the main constraints of mango marketing are mentioned as lack of markets to absorb 

the production, low price for the products, poor product handling and packaging, imperfect 

pricing system and lack of transparency in market information system mainly in the export market. 

The main factors involved along the mango value chain are input suppliers, producers which are 

farmers, collectors or traders, retailers and companies. 

Từ khoá: Cat Num mango, value chain, export, Vinh Long 

 

 

ECO0012: ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC CỦA ĐỒNG BÀO RAGLAY VỀ VAI TRÒ CÔNG 

TRÌNH HỒ THUỶ LỢI SÔNG SẮT TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

TẠI HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN 

Phạm Trung Hậu, Nguyễn Hữu Lộc, Đặng Tường Anh Thư,  

Nguyễn Thị Trà, ThS. Trần Hoài Nam 

Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 

Email: hauinhatnha@gmail.com  

 

TÓM TẮT 

Công trình thủy lợi Sông Sắt đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp 

của hộ đồng bào Raglay tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Trong nghiên cứu này mô hình hồi 

quy đa biến với phương pháp bình phương bé nhất (OLS) được sử dụng nhằm mục tiêu đánh giá 

nhận thức của đồng bào Raglay về vai trò công trình thủy lợi Sông Sắt trong hoạt động sản xuất 

nông nghiệp. Dữ liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 242 hộ gia đình đồng bào 

Raglay tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Kết quả nghiên cứu cho thấy thu nhập bình quân đầu 

người trên hộ còn thấp (18,5 triệu đồng/năm) và mức độ nhận thức của hộ về lợi ích của công 

trình thuỷ lợi Sông Sắt là khá cao. Bên cạnh đó, kết quả của mô hình hồi quy cũng chỉ ra các biến 

kinh nghiệm, thu nhập từ nông nghiệp, diện tích, số lượng lao động và khoảng cách có ảnh hưởng 

đến nhận thức của hộ đồng bào Raglay đến vai trò công trình thuỷ lợi Sông Sắt, trong đó biến kinh 

nghiệm và diện tích đất nông nghiệp có tác động mạnh nhất đến nhận thức của đồng bào Raglay.  

Từ Khóa: Đồng bào Raglay, hồi quy đa biến, nhận thức, vai trò. 
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CHỦ ĐỀ 4: HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH 

 

ECO0017: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI LỰA CHỌN CHỢ 

TRUYỀN THỐNG VÀ SIÊU THỊ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU NGƯỜI TIÊU DÙNG 

SẢN PHẨM RAU Ở THÀNH PHỐ HUẾ 

ThS. Nguyễn Thái Phán, TS. Nguyễn Đức Kiên, TS. Trương Quang Dũng 

Trường Đại học Kinh tế Huế 

Email: ntphan@hce.edu.vn  

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn địa điểm mua sản phẩm rau 

của người tiêu dùng ở thành phố Huế. Dựa vào mô hình Probit và 240 người tiêu dùng, nghiên 

cứu đã chỉ ra rằng 11 biến số trong tổng số 21 biến số có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 90%. 

Các biến số thuộc về người tiêu dùng bao gồm: Giới tính của người tiêu dùng, Thu nhập, Giá rau, 

Khoảng cách từ chợ đến nhà, nghề nghiệp của người tiêu dùng. Các biến số thuộc về siêu thị bao 

gồm: Mức độ đánh giá về đảm bảo chất lượng rau ở siêu thị; Mức độ đánh giá về sự phong phú, 

đa dạng chủng loại ở siêu thị, Mức độ đánh giá về uy tín của siêu thị, Mức độ đánh giá về thái độ 

phục vụ nhiệt tình của nhân viên ở siêu thị. Các biến thuộc về chợ bao gồm: Mức độ đánh giá về 

thoáng mát, sạch sẽ để mua sắm ở chợ, Mức độ đánh giá về nguồn gốc rau ở chợ. Dựa trên kết 

quả nghiên cứu, các nhà quản lý siêu thị cần phải đa dạng các loại sản phẩm rau trong siêu thị, 

nâng cao kỹ năng của nhân viên. Bên cạnh đó, hệ thống chợ có thể nghiên cứu để bổ trí lại các 

cửa hàng rau nhằm đảm bảo mức độ thoáng mát và sạch sẽ. 

Từ khoá: chợ truyền thống; siêu thị; rau; hành vi người tiêu dùng; Mô hình Probit. 

 

 

 

ECO0033: ĐỘNG CƠ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM HỮU CƠ 

CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM? 

TS. Nguyễn Văn Anh, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo 

Trường Đại học Đà Lạt 

Email: anhnv@dlu.edu.vn  

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá các động cơ ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu 

cơ của người tiêu dùng Việt Nam. Thông qua dữ liệu thu thập được từ người tiêu dùng, nhóm tác 

giả đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu cơ bao gồm: Sức 

khỏe, Niềm tin, Sự hấp dẫn và Bảo vệ môi trường. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng các yếu 

tố thuộc khung lý thuyết Hành vi dự định (TPB) như Thái độ, chuẩn chủ quan, nhận thức kiểm 

soát hành vi đều có tác động đến ý định mua thực phẩm hữu cơ. Dựa trên kết quả này, các hàm ý 

quản trị đã được thảo luận nhằm gia tăng ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng Việt 

Nam. 

Từ khoá: Sức khỏe, Niềm tin, Sự hấp dẫn, Bảo vệ môi trường, Thái độ, chuẩn chủ quan, Nhận 

thức kiểm soát hành vi, Ý định mua. 
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CHỦ ĐỀ 5: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DOANH NGHIỆP 

 

 

ECO0014: ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG 

TIN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM 

TS. Võ Văn Cương 

Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII 

Email: vovancuong98@gmail.com  

 

TÓM TẮT  

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá mức độ công bố thông tin (CBTT) phát 

triển bền vững (PTBV) của doanh nghiệp và xác định ảnh hưởng của QTCT đến mức độ CBTT 

PTBV của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam. Dữ liệu được thu thập trên báo cáo thường niên 

hoặc báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp, báo cáo quản trị, báo cáo tài chính của 529 

doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ CBTT PTBV của các doanh nghiệp niêm yết 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam là rất thấp và có 03 nhân tố thuộc QTCT có ảnh hưởng đến 

mức độ CBTT PTBV, trong đó nhân tố quy mô doanh nghiệp, mức độ độc lập của HĐQT có tác 

động tích cực (cùng chiều) với mức độ CBTT PTBV và nhân tố chủ tịch kiêm giám đốc điều hành 

có tác động tiêu cực (ngược chiều) với mức độ CBTT PTBV. Qua nghiên cứu chưa cho thấy nhân 

tố quy mô HĐQT có tác động tới mức độ CBTT PTBV của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam. 

Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các kiến nghị để thúc đẩy công bố thông tin PTBV. 

Từ khóa: Quản trị công ty; công bố thông tin; phát triển bền vững; doanh nghiệp niêm yết ở Việt 

Nam. 

 

 

 

ECO0010: DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT VÀ MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÁCH 

NHIỆM XÃ HỘI (CSR): THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM 

Nguyễn Thanh Chương 

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

Email: chuongnguyen49.k43@st.ueh.edu.vn  

 

 

TÓM TẮT  

Bài nghiên cứu thực hiện phân tích thực trạng công bố thông tin trách nhiệm xã hội của 240 doanh 

nghiệp niêm yết tại Việt Nam từ năm 2013-2019 và mối tương quan giữa các yếu tố quản trị, sở 

hữu, đặc điểm và tài chính doanh nghiệp đến mức độ công bố CSR của doanh nghiệp thông qua 

việc phát triển các chỉ số dựa trên bốn khía cạnh về môi trường, nguồn nhân lực, sản phẩm-khách 

hàng và cộng đồng. Sau khi thực hiện phân tích hồi quy và giải quyết các khuyết tật từ các mô 

hình OLS, FEM, REM và GLS, kết quả thể hiện tỷ lệ trình độ học vấn của thành viên HĐQT, sở 

hữu nước ngoài, quy mô công ty, thời gian hoạt động, đơn vị kiểm toán và tiềm năng phát triển có 

mối tương quan dương, trong khi đó sở hữu nhà nước và đòn bẩy tài chính lại thể hiện mối tương 

quan âm có ý nghĩa thống kê đối với CSR. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy thực trạng 

công bố thông tin CSR của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam ngày càng được chú trọng hơn, 

trong đó hai chỉ tiêu về công bố thông tin nguồn nhân lực và sản phẩm/khách hàng là hai chỉ tiêu 

được công bố nhiều nhất.   

Từ khóa: Doanh nghiệp niêm yết, CSR, Việt Nam. 

mailto:vovancuong98@gmail.com
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ECO005: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT GIỮA DOANH NGHIỆP 

VÀ NÔNG HỘ CHĂN NUÔI BÒ SỮA TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG 

ThS. Trần Hoài Nam, ThS. Lê Vũ, ThS. Nguyễn Thị Minh Thư 

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 

Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Trong một nền nông nghiệp sản xuất nhỏ lẻ, để nông sản đến được thị trường thì doanh nghiệp là 

chiếc cầu nối không thể thiếu. Khi tham gia liên kết với doanh nghiệp trong chăn nuôi bò sữa, 

nông hộ sẽ dễ tiếp cận với thị trường qua việc hỗ trợ thông tin từ doanh nghiệp. Nghiên cứu sử 

dụng mô hình cấu trúc tuyến tính bình phương bé nhất từng phần (PLS-SEM) với phần mềm 

SmartPLS trên bộ dữ liệu 300 nông hộ nhằm đánh giá chất lượng hoạt động liên kết giữa doanh 

nghiệp và nông hộ chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng hoạt động liên kết là 38,4%; và chất 

lượng hoạt động liên kết phụ thuộc vào các nhân tố như sự cam kết (0,348***), sự chia sẻ thông 

tin (0,258***), sự hợp tác phối hợp (0,200**), sự tin tưởng (0,147**) và sự hài lòng (0,126***). Mặt 

khác, sự biến thiên của sự hài lòng được giải thích bởi các nhân tố như sự chia sẻ thông tin, sự 

cam kết, sự hợp tác phối hợp và sự tin tưởng là 43,6%. 

Từ Khóa: Đơn Dương, liên kết, mô hình cấu trúc tuyến tính, nông hộ nuôi bò sữa. 

 

 

ECO006: THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN TRONG XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG CÀ 

PHÊ BỀN VỮNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK: BÀI 

HỌC TỪ THẾ GIỚI & KHUYẾN NGHỊ 

NCS. Hoàng Thu Hằng, Trần Diễm Hoàng, Đặng Thị Hồng Ngọc,  

Trương Trần Hồng Ngọc, Phạm Thị Hồng Nhung, Đặng Minh Thư  

Đại học Kinh Tế TP.HCM 

Email: hanght@ueh.edu.vn  

 

TÓM TẮT 

Thực trạng chuỗi cung ứng cà phê tại Đắk Lắk hiện nay còn gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm 

soát chất lượng cà phê từ khâu sản xuất, thu hoạch đến chế biến, xuất khẩu, và chưa thực sự hướng 

đến sự phát triển bền vững. Đa số diện tích canh tác cà phê do các hộ gia đình nhỏ lẻ quản lý nên 

việc sản xuất và áp dụng các hoạt động sản xuất theo hướng phát triển bền vững hầu như chưa 

khả thi. Nhằm làm rõ thực chất của vấn đề trên, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên 

cứu tại bàn kết hợp với phương pháp phỏng vấn trực tiếp một số doanh nghiệp vừa và nhỏ liên 

quan tại Đắk Lắk để phục vụ cho nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu giúp hệ thống hóa các lý luận 

về chuỗi cung ứng bền vững, cung cấp được bức tranh tổng quan về thành công và hạn chế, xác 

định những thuận lợi và khó khăn trong bền vững hoá chuỗi cung ứng cà phê tại Đắk Lắk. Từ đó, 

nghiên cứu đề xuất các giải pháp dựa vào bài học kinh nghiệm quốc tế, giúp xây dựng chuỗi cung 

ứng bền vững của cà phê Đắk Lắk. Nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực đối với các bên liên quan 

trong chuỗi cung ứng cà phê tại Đắk Lắk nói riêng và chuỗi cung ứng cà phê ở Việt Nam nói 

chung. 

Từ khóa: chuỗi cung ứng, chuỗi cung ứng cà phê, Đắk Lắk, chuỗi cung ứng bền vững. 
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