
Số 56 (66) - Tháng 01 - 02/2021  PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP  

          Nghiên Cứu & Trao Đổi

13

Chuỗi giá trị lúa gạo 
tại Việt Nam: Trường hợp 

của Tập đoàn Lộc Trời
Vũ THaNH TùNg 1

Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM 
NguyễN Lê aNH 4

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Nhận bài: 06/01/2021 – Duyệt đăng: 07/02/2021

Tóm tắt:

Trong sự phát triển của nền kinh tế quốc gia, các ngành kinh tế có vai trò hết 
sức quan trọng. Ở VN, nông nghiệp là một trong những ngành hàng đầu 
quyết định sự phát triển tổng thể của đất nước. Trong phạm vi nghiên cứu 

này, thông qua phương pháp định tính, tác giả trình bày mô hình chuỗi giá trị lúa gạo 
do Tập đoàn Lộc Trời áp dụng tại VN những năm vừa qua. Trên nền tảng cơ sở lý thuyết 
về chuỗi giá trị và chuỗi giá trị trong nông nghiệp, nghiên cứu đánh giá và phân tích mô 
hình, từ đó đưa ra những cái nhìn xác thực hơn làm bài học kinh nghiệm cho sự phát 
triển của nền nông nghiệp nước nhà.

Từ khóa: Chuỗi giá trị, chuỗi giá trị lúa gạo, Lộc Trời, mô hình lúa gạo Lộc Trời.

Abstract:
In the development of the national economy, economic sectors play a very important 

role. In Vietnam, agriculture is one of the leading industries that determine the overall 
growth of our country. In this research scope, through qualitative methods, the authors 
present the rice value chain model applied in Vietnam by Loc Troi Group in recent years. 
On the theoretical basis of the value chain and value chain in agriculture, the research 
evaluate and analyze that model, thereby giving more authentic insights as experience 
lessons for the development of our home country’s agriculture.
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