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Tóm tắt:

Đây là một trong những nghiên cứu tiên phong để đánh giá tác động của dịch 
Covid-19 lên chuỗi cung ứng lúa gạo VN. Dữ liệu được thu thập bằng cách 
thực hiện phỏng vấn sâu với 11 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, 

xuất khẩu lúa gạo ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL). Từ đó, nhóm tác giả xác định các tác động của đại dịch Covid-19 đối với 
chuỗi cung ứng lúa gạo của các doanh nghiệp trong ngành và cách các tác động này gây 
đứt gãy chuỗi cung ứng dựa trên mô hình Magableh (2021). Kết quả cho thấy các chỉ thị 
của Chính phủ VN khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong vận chuyển, nhân sự và gia 
tăng các loại chi phí. Các khó khăn này tác động khiến cung và cầu  lúa gạo không thể 
gặp nhau và dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng.

Từ khóa: Chuỗi cung ứng gạo, đứt gãy chuỗi cung ứng, mô hình Magableh (2021), 
COVID-19.

Abstract:
This study is one of the pioneer studies to assess the impact of the COVID-19 epidemic 

on the supply chain of Vietnamese rice. The data was collected by conducting in-depth 
interviews with 11 companies in Ho Chi Minh City and the Mekong Delta provinces to 
explore what crises that companies dealt with and how these crises caused supply chain 
disruptions based on the  model suggested by Magableh (2021). The results show that 
Government of Viet Nam directives caused transportation difficulties in transportation 
of the supply chain, human resources crisis, and increased costs. These crises make 
supply unable to meet demand, leading to supply chain disruption.

Keywords: Impact, rice supply chain, supply chain disruption, Magableh model, 
COVID-19.


