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Tóm tắt: 

rên cơ sở lý thuyết về đánh giá khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp 

trong quá trình hội nhập quốc tế, bài viết đánh giá khả năng cạnh tranh của 

các doanh nghiệp thủy sản căn cứ trên bảy tiêu chí đánh giá. Bài viết sử dụng 

nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các cơ quan ban ngành nhằm đánh giá khả năng 

cạnh tranh của các doanh thủy sản. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng cạnh tranh 

của các doanh nghiệp thủy sản VN còn thấp trước yêu cầu hội nhập quốc tế, đặc biệt là 

giá thành sản phẩm còn cao và khả năng liên kết, hợp tác còn thấp. Do đó, các doanh 

nghiệp thủy sản phải phát huy những thế mạnh vốn có nhằm gia tăng khả năng cạnh 

tranh trong quá trình hội nhập quốc tế. 
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Abstract: 

Based  on  the  theory  of  assessing  enterprises’ competitiveness  in  international 

integration process, the article assesses the competitiveness of Vietnamese fisheries 

enterprises with seven evaluation criteria. Secondary data was collected from agencies 

and Analyzed to evaluate the competitiveness of vietnamese fisheries enterprises. The 

research results show that the competitiveness of Vietnamese fisheries enterprises is low 

due to the requirement of international integration; especially, the   cost is still high 

and the ability of cooperation and cooperation is low. Therefor, fisheries companies 

must promote their strengths in order to increase their competitiveness in the process of 

international integration. 
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