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TÓM TẮT 
Trong thị trường cạnh tranh, chuỗi cung ứng phải đối mặt với những sự thay 

đổi bất thường của môi trường kinh doanh. Do đó, việc quản lý tốt chuỗi cung 
ứng đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của 
doanh nghiệp. Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, vốn xã hội là một yếu tố 
quan trọng, giúp doanh nghiệp thích nghi trong điều kiện biến động của môi 
trường kinh doanh. Phát triển dựa trên những lập luận đó, nghiên cứu này tập 
trung làm sáng tỏ tác động của vốn xã hội đối với khả năng phục hồi của chuỗi 
cung ứng đối sau những biến động từ môi trường. Nghiên cứu sử dụng 216 
doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Hà Nội, kết quả kiểm định cho thấy cả ba 
khía cạnh của vốn xã hội là vốn cấu trúc, quan hệ và nhận thức có tác động tích 
cực đến khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số 
giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng phục hồi chuỗi cung ứng. 

Từ khóa: Vốn xã hội, chuỗi cung ứng, sự phục hồi chuỗi cung ứng. 

ABSTRACT 
In competitive markets, the supply chain faces different changes in the 

business environment. Previous studies have shown that social capital is an 
important factor which can help firms adapt to the changing conditions of the 
business environment. Developing on this argument, this study focuses on the 
impact of social capital on supply chain resilience under environmental 
changes. This paper is based on quantitative approach to analyze the data of
216 firms in Hanoi, the test results show that three dimensions of social 
capital have a positive impacts on supply chain resilience. Since then, the 
study proposes a few sugestions to improve supply chain resilience. 
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1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Trong thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, chuỗi 
cung ứng phải đối mặt với sự gián đoạn do nhu cầu khách 
hàng thay đổi, vòng sản phẩm ngày càng bị rút ngắn, sự 
thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Những gián đoạn đó 
có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu quả hoạt động của chuỗi 
cung ứng nói chung và hiệu quả kinh doanh của các doanh 
nghiệp nói riêng. Nhận thức được những mối đe dọa này, 

các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu đã và đang tập trung 
vào việc xây dựng khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng. 
Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra tầm quan trọng của vốn 
xã hội đối với khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng. Tuy 
nhiên, hầu hết các nghiên cứu tiếp cận vốn xã như một khái 
niệm đồng nhất do đó có thể cung cấp một cái nhìn không 
đầy đủ về ảnh hưởng của vốn xã hội [12]. Do đó, mục đích 
của nghiên cứu này là nghiên cứu cách thức các doanh 
nghiệp khai thác các khía cạnh khác nhau của vốn xã hội 
trong việc xây dựng khả năng phục hồi của chuỗi cung 
ứng. Nghiên cứu của chúng tôi đóng góp vào tài liệu quản 
lý chuỗi cung ứng liên quan đến yếu tố quyết định khả 
năng phục hồi mạnh mẽ của chuỗi cung ứng và vai trò của 
khả năng phục hồi chuỗi cung ứng trong việc sử dụng vốn 
xã hội để cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng. Đầu tiên, 
nghiên cứu của chúng tôi cung cấp sự hiểu biết đầy đủ về 
vốn xã hội bằng cách đi sâu vào vai trò của vốn cấu trúc, 
vốn quan hệ và vốn nhận thức trong việc xây dựng khả 
năng phục hồi của chuỗi cung ứng. Thứ hai, nghiên cứu 
của chúng tôi nhấn mạnh rằng các công ty trong chuỗi 
cung ứng cần xây dựng khả năng phục hồi của chuỗi cung 
ứng để duy trì và nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứng bằng 
cách sử dụng nguồn vốn xã hội của họ. 

2. KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Vốn xã hội 

Vốn xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc giải 
thích bản chất của kết nối và hợp tác [8]. Các nghiên cứu 
trước đây chỉ ra rằng, vốn xã hội được coi là yếu tố tích cực 
thúc đẩy các công ty hợp tác với nhau trong chuỗi cung ứng 
tạo ra các giá trị lớn hơn cho khách hàng và tạo ra lợi nhuận 
cho các doanh nghiệp trong chuỗi [16, 17]. Ngoài ra, vốn xã 
hội còn được coi là nguồn lực quý giá của các doanh nghiệp, 
thể hiện “giá trị cốt lõi của các mạng lưới xã hội” [20]. Theo 
nghiên cứu [24], vốn xã hội bao gồm nhiều khía cạnh như 
bối cảnh, quan hệ mạng lưới, giá trị và quan hệ tin cậy. 
Những khía cạnh này phản ánh ba thành phần chính của vốn 
xã hội: vốn cấu trúc, vốn quan hệ và vốn nhận thức. Trong đó 
cấu trúc xã hội đề cập đến sự tương tác xã hội giữa các bên 
và được thể hiện thông qua cấu trúc của mạng lưới và mức 
độ tương tác của mạng lưới. Trái ngược với vốn cấu trúc, vốn 
quan hệ đề cập đến giá trị bắt nguồn từ các mối quan hệ 
như niềm tin, tình bạn, sự tôn trọng và cùng nhau phát triển. 
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Vốn nhận thức đề cập đến các hệ thống chia sẻ những giá trị 
chung như văn hóa, mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn. 

Khả năng phục hồi chuỗi cung ứng 
Khả năng phục hồi được coi là một khả năng quan 

trọng bổ sung cho các quy trình quản lý rủi ro truyền thống 
[14]. Có nhiều khái niệm khác nhau về khả năng phục hồi 
chuỗi cung ứng. Ví dụ theo [13], khả năng phục hồi chuỗi 
cung ứng được định nghĩa là “Khả năng thích ứng của 
chuỗi cung ứng để giảm tác động của những biến động 
đột ngột, hoặc khả năng chống lại sự lan truyền của những 
biến động đột ngột bằng cách duy trì sự kiểm soát đối với 
các cấu trúc và chức năng của chuỗi cung ứng”. “Khả năng 
phục hồi chuỗi cung ứng giúp nhà quản trị chuỗi cung ứng 
đưa ra các kế hoạch phản ứng tức thời và hiệu quả để vượt 
qua sự xáo trộn và khôi phục chuỗi cung ứng về trạng thái 
hoạt động mạnh mẽ”. Khả năng phục hồi của chuỗi cung 
ứng là khả năng hoạt động của chuỗi cung ứng trước và 
sau khi bị gián đoạn do các biến động từ môi trường [28]. 
Khả năng phục hồi chuỗi cung ứng còn có thể được hiểu 
trên khía cạnh khả năng chuỗi cung ứng thích ứng với biến 
đổi từ môi trường. Khả năng phục hồi chuỗi cung ứng 
không giống nhau trong các trường hợp khác nhau và tùy 
thuộc vào mức độ của các gián đoạn. Do đó khả năng phục 
hồi chuỗi cung ứng có thể được đánh giá dựa vào các tiêu 
chí như sự linh hoạt và kịp thời trong đối phó với các tình 
huống hoặc khả năng thay đổi nhanh chóng [3], hoặc khả 
năng khôi phục chuỗi cung ứng về trạng thái ban đầu hoặc 
đạt được hiệu quả tốt hơn sau khi bị gián đoạn. 
3. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

Các học giả nghiên cứu về chuỗi cung ứng cho rằng vốn 
xã hội đã là một trong những yếu tố quan trọng tăng cường 
các mối quan hệ trong chuỗi cung ứng. Trong đó, vốn cấu 
trúc được coi là phương thức kết nối giữa các doanh nghiệp, 
tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng hợp 
tác và học hỏi lẫn nhau [16]. Cấu trúc mạng lưới và quan hệ 
giữa các thành viên trong mạng lưới của chuỗi cung ứng có 
thể được điều chỉnh cho phù hợp để tăng khả năng đối phó 
với các biến động từ môi trường. Khi chuỗi cung ứng gặp 
phải các biến động dẫn đến gián đoạn, việc tăng cường hợp 
tác, chia sẻ nguồn lực giữa các doanh nghiệp mắt xích trong 
chuỗi là rất cần thiết. Bên cạnh đó việc chia sẻ các nguồn lực 
và hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong chuỗi sẽ 
giúp doanh nghiệp khắc phục được những yếu điểm và 
củng cố khả năng thích ứng cũng như chuẩn bị tốt hơn cho 
những biến động không lường trước trong tương lai. Bên 
cạnh đó, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng thể hiện ở khả 
năng dự báo biến động [28]. Và việc tăng cường tương tác và 
xây dựng mạng lưới liên kết chặt chẽ sẽ giúp các doanh 
nghiệp chia sẻ thông tin kịp thời, hỗ trợ tích cực cho công tác 
dự báo [12]. Dựa trên các lập luận trên, nhóm tác giả đề xuất 
đề giả thuyết nghiên cứu: 

H1. Vốn cơ cấu có ảnh hưởng tích cực đến khả năng phục 
hồi của chuỗi cung ứng. 

Theo [24], vốn quan hệ dùng để chỉ giá trị do các mối 
quan hệ tạo ra. Morgan và Hunt [19] phát hiện ra rằng vốn 

quan hệ bao gồm lòng tin, tình bạn, sự tôn trọng và có đi 
có lại được phát triển thông qua sự tương tác giữa các 
doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Vốn quan hệ có thể 
khuyến khích các thành viên trong chuỗi cung ứng hợp tác 
chia sẻ lợi ích chung [26]. Từ đó, vốn quan hệ có thể tạo ra 
một môi trường đáng tin cậy giữa các đối tác trong chuỗi 
cung ứng. Khi rủi ro hoặc sự đổ vỡ xảy ra, niềm tin, sự tôn 
trọng và chia sẻ lần nhau thể giúp các doanh nghiệp loại 
bỏ sự không chắc chắn về đối tác của họ và khuyến khích 
họ hành động vì mục tiêu chung. Nói một cách khác vốn 
quan hệ có thể hoạt động như một loại chất kết dính, giữ 
các doanh nghiệp lại với nhau chống lại sự đổ vỡ và thay 
đổi. Do đó, nhóm tác giả đề xuất giả thuyết sau: 

H2. Vốn quan hệ có ảnh hưởng tích cực đến khả năng 
phục hồi của chuỗi cung ứng. 

Bên cạnh vốn cấu trúc, vốn quan hệ, vốn nhận thức là 
yếu tố chính để thúc đẩy giao tiếp và hiểu biết lẫn nhau 
giữa các đối tác. Khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng 
cho phép các đối tác trong chuỗi cung ứng sẵn sàng đối 
mặt với những thay đổi và rủi ro có thể xảy đến.  Tuy nhiên, 
một trong những rủi ro mà các doanh nghiệp có thể gặp 
phải chính là sự hiểu nhầm lẫn nhau trong quá trình vận 
hành chuỗi cung ứng và từ đó tạo ra xung đột không đáng 
có khiến cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn hoặc đứt gẫy 
[21]. Ngoài ra, vốn nhận thức còn đóng vai trò thúc đẩy sự 
chia sẻ, cải thiện mối quan hệ tích cực giữa các thành viên 
của chuỗi cung ứng nhằm giảm rủi ro. Ngoài ra, các tài liệu 
liên quan chỉ ra rằng vốn nhận thức thúc đẩy chia sẻ thông 
tin và kiến thức được coi là yếu tố quan trọng trong việc 
giải thích tính linh hoạt của chuỗi cung ứng và cải thiện khả 
năng phục hồi của chuỗi cung ứng [16]. Do đó, dựa vào 
những lâp luận trên, nhóm tác giả đề xuất giả thuyết: 

H3. Vốn nhận thức có ảnh hưởng tích cực đến khả năng 
phục hồi của chuỗi cung ứng. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
4.1. Thang đo  

Thang đo của các biến được tổng hợp từ những nghiên 
cứu trước đây thông qua kết quả tổng quan tài liệu. Cụ thể, 
vốn cấu trúc được đo lường bằng 4 thang đo (ký hiệu SC1, 
SC2, SC3 và SC4) theo [15, 26, 30]. Vốn xã hội nhận thức 
được đo lường bằng 4 thang đo ký hiệu ký hiệu CC1, CC2, 
CC3 và CC4. Vốn quan hệ được đo lường bằng 4 thang đo 
ký hiệu RC1, RC2, RC3 và RC4. Khả năng phục hồi chuỗi 
cung ứng được đo lường bằng 5 thang đo trích từ nghiên 
cứu [7].  

4.2. Mẫu nghiên cứu 
Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu thu thập được tại Hà 

Nội thông qua khảo sát bằng bảng hỏi. Những người được 
hỏi là các nhà quản lý hoặc trưởng nhóm, những người 
chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến chuỗi 
cung ứng. Với sự hỗ trợ từ hiệp hội Logistics Việt Nam và 
hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội, nhóm tác giả đã 
tiến hành gửi phiếu khảo sát đến 520 doanh nghiệp thuộc 
nhiều lĩnh vực (sản xuất, thực phẩm, đồ uống và dược 
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phẩm) tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh. 
Sau hai tháng khảo sát, số lượng phiếu thu về là 216 phiếu 
với tỷ lệ phản hồi xấp xỉ 42%. Sau khi loại bỏ một số phiếu 
không đảm bảo chất lượng, nhóm tác giả đã đưa vào phân 
tích 216 phiếu, cỡ mẫu cuối cùng là 216.  

4.3. Phân tích dữ liệu 
Sau khi thu thập được phiếu trả lời bảng khảo sát, tác 

giả tiến hành làm sạch thông tin, lọc bảng khảo sát và mã 
hóa những thông tin cần thiết, nhập dữ liệu và tiến hành 
phân tích bằng phần mềm SPSS phiên bản 20. Nhóm tác 
giả tiến hành các bước phân tích sau: (i) Thống kê mô tả dữ 
liệu thu thập; (ii) Kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số 
Cronback’s Alpha; (iii) Phân tích nhân tố khám phá EFA 
(Exploratory Factor Analysis); (iv) kiểm định giả thuyết 
nghiên cứu. 

5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Đánh giá độ tin cậy của thang đo 

Hệ số Cronbach Alpha được sử dụng để loại các biến 
“rác”, các biến này có hệ số tương quan tổng biến 
(Correcteditemtotalcorrelation) nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại và 
thang đo sẽ được chọn khi hệ số Cronbach Alpha từ 0,6 
trở lên. 

Dữ liệu của bài báo này được phân tích bằng phần mềm 
SPSS 20. Độ tin cậy được đánh giá theo tiêu chí của 
Cronbach α lớn hơn 0,7. Từ kết quả Cronbach α, tất cả các 
thang đo đều đảm bảo độ tin cậy với hệ số Cronbach α dao 
động từ 0,7 đến 0,8.  

Kết quả phân tích nhân tố cho thấy chỉ số KMO là 0,838 
> 0,5 điều này chứng tỏ dữ liệu dùng để phân tích nhân tố 
là hoàn toàn thích hợp. 

Kết quả kiểm định Barlett’s là 1465,131 với mức ý nghĩa 
(p_value) sig = 0,000 < 0,05, như vậy các biến có tương 
quan với nhau và thỏa điều kiện phân tích nhân tố. Kết quả 
kiểm định cho thấy các biến quan sát cũng là các biến chỉ 
báo trong mô hình đo lường. 

Bảng 1. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo các khái niệm nghiên cứu 

  Cronbach's Alpha 

Vốn nhận thức (CC) 0,899 

Vốn cấu trúc (SC)  0,912 

Vốn quan hệ (RC)  0,882 

Khả năng phục hồi chuỗi cung ứng (SR)  0,799 

Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu như bảng 2. 
Bảng 2. Kết quả kiểm định giả thuyết 

  
Estimate S.E. C.R. P Kết luận 

H1. CC  SR 0,253 0,121 2,089 *** Chấp thuận 

H2. SC  SR 0,133 0,112 2,140 0,032 Chấp thuận 

H3 RC  SR 0,120 0,117 5,501 *** Chấp thuận 

Kết quả kiểm định giả thuyết chỉ ra rằng vốn cấu trúc, 
vốn quan hệ và vốn xã hội đều có mối liên hệ tích cực với 

khả năng phục hồi chuỗi cung ứng với các mối tương quan 
tương ứng là 0,253 (P < 0,001), 0,133 (P < 0,005) và 0,120  
(P < 0,001). Do đó, H1, H2, H3 đều được chấp nhận.  

6. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các khía cạnh khác nhau 

của vốn xã hội có những tác động tích cực đến khả năng 
phục hồi chuỗi cung ứng. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy 
tầm quan trọng của việc xây dựng vốn xã hội không chỉ tạo 
dựng mối quan hệ tốt hơn giữa các thành viên trong chuỗi 
cung ứng và còn giúp cho họ tăng khả năng thích nghi 
hoặc ứng phó kịp thời với những biến đổi từ môi trường 
kinh doanh.  Các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng có 
thể cải thiện khả năng đối phó với những thay đổi và phục 
hồi sau những gián đoạn bằng cách cải thiện mức độ tương 
tác, quan hệ mạng lưới, lòng tin, tình bạn, niềm tin và văn 
hóa hợp tác. Mối quan hệ xây dựng trên nền tàng vốn xã 
hội cho phép các nhà quản lý vận hành chuỗi cung ứng mà 
không cần lo lắng về các hành vi cơ hội và sự tư lợi cá nhân 
và đẩy lùi nguy cơ xung đột trong nội bộ, góp phần nâng 
cao khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.  

Dựa vào kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả khuyến nghị 
các nhà quản lý nên chú trọng xây dựng chiến lược hợp tác, 
góp phần mang lại lợi ích cho toàn bộ chuỗi cung ứng. Cụ 
thể: Doanh nghiệp nên chú trọng đến việc thiết lập cấu 
trúc mạng lưới tương tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp 
trong chuỗi để tránh những tổn thất nghiêm trọng khi sự 
gián đoạn xảy ra trong chuỗi cung ứng. Song song với đó, 
nhà quản lý cũng nên bồi dưỡng và vun đắp các mối quan 
hệ với đối tác trong chuỗi bằng việc chia sẻ nguồn lực, 
thông tin, và kinh nghiệm để hợp tác hiệu quả hơn và 
chuẩn bị sẵn sàng ứng pho khi có biến động hoặc gián 
đoạn xảy ra. Doanh nghiệp cần hợp tác không chỉ trong các 
nhiệm vụ kinh tế mà cần chia sẻ các giá trị, văn hóa và tầm 
nhìn trong quá trình vận hành chuỗi cung ứng để tránh chủ 
nghĩa cơ hội và hành vi tư lợi tạo ra những sự đứt gẫy trong 
hoạt động chuỗi cung ứng. Từ kết quả nghiên cứu, các nhà 
hoạch định chính sách cũng nên quan tâm nhiều hơn đến 
việc tạo điều kiện cho nguồn vốn xã hội giữa các thành 
viên trong chuỗi cung ứng, đồng thời có thể ra những biện 
pháp khuyến khích sự chia sẻ, đồng lòng trong giải quyết 
khó khăn, đối phó với các biến động và rủi ro.  
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