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Tóm tắt: 

ghiên cứu này tập trung xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo tại 

địa bàn tỉnh Kiên Giang. Các yếu tố được nhận diện bao gồm: CL (Chất lượng), 

NL (Năng lực), CU (Cung), CS (Chính sách) và CA (Cầu). Nghiên cứu đã tiến 

hành thu thập dữ liệu, sau khi làm sạch gồm 280 phiếu khảo sát từ các sở ban ngành 88 phiếu, 

doanh nghiệp xuất khẩu gạo 133 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, các hộ nông dân 59 phiếu 

tập trung tại Giồng Riềng, Tân Hiệp và Hòn Đất thuộc tỉnh Kiên Giang. Xử lý dữ liệu sơ cấp 

bằng mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy (RA), kết quả chỉ ra có 5 yếu tố 

tác động đáng kể đến xuất khẩu gạo của tỉnh, đó là: Chất lượng gạo xuất khẩu, năng lực của 

doanh nghiệp xuất khẩu gạo, cung về gạo xuất khẩu, chính sách xuất khẩu gạo và cầu về gạo 

xuất khẩu. 

Từ khóa: Xuất khẩu gạo, yếu tố xuất khẩu gạo Kiên Giang. 
 

Abstract: 

This research focuses on the factors affecting the export of rice in Kien Giang province. 

The factors identified include: QUA (Quality), CAP (Capacity), SUP (Supply), POL (Policy) 

and DEM (Demand).  Research was conducted to collect data , after cleaning the survey 

included 280 in which 88 from departments and 133 from rice exporters in the province of 

Kien Giang; 59 farmers gathered in Giong Rieng, Tan Hiep and Hon Dat district, Kien Giang 

province. Using Explore Factor Analysis model (EFA) and Regression Analysis (RA), results 

of this research showed that there are five factors that significantly impact the export of rice in 

this province, including: quality of rice export, capacity of the rice export business, the supply 

of rice export, policies of rice export and the demand of rice export. 
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