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ABSTRACT 

Today, food quality and safety has become an issue of critical importance to consumers. 
Governments and all food businesses are demanding safe food in general and seafood in 
particular.  The present research deals with Shrimp Supply Chain Quality Management in the 
Mekong Delta (Vietnam) that focuses on shrimp supply chain problems, and the development of 
a supply chain quality management framework through a techno-managerial approach. The 
framework includes measures for shrimp quality and safety assurance (i) in primary production, 
(ii) at company level and (iii) at the distribution stage. In addition, roles of the government, local 
agricultural departments, VASEP and NAFIQAVED that are crucial for achieving quality and 
safe objectives for Vietnam’s seafood in the entire chain, especially in primary production. 
Keywords: Shrimp, supply chain, quality and safety, management    
Title: Shrimp Supply Chain Quality Management in the Mekong Delta, Vietnam – Problems 
and Measures 

TÓM TẮT 

Ngày nay, chất lượng và an toàn thực phẩm là vấn đề hết sức quan trọng đối với người tiêu 
dùng. Chính phủ cũng như các công ty xuất khẩu thủy sản quan tâm hơn nữa về chất lượng an 
toàn thực phẩm nói chung và sản phẩm thủy sản nói riêng. Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng 
tôm là nghiên cứu tập trung vào các vấn đề trong từng khâu của toàn bộ chuỗi cung ứng và đề 
xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm trong (i) khâu sản xuất, (ii) khâu chế biến và 
(iii) khâu phân phối theo cách tiếp cận kỹ thuật quản lý. Ngoài ra, vai trò của chính phủ, chính 
quyền địa phương, hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) và Trung 
tâm quốc gia về kiểm nghiệm chất lượng và an toàn thú y thủy sản (NAFIQAVED) thì rất quan 
trọng trong việc đạt được các mục tiêu an toàn và chất lượng thủy sản quốc gia trong từng khâu 
của chuỗi cung ứng, nhất là trong khâu sản xuất. 
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