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Tóm tắt: 
 

Nguồn gốc tăng trưởng trong ngành nuôi trồng thủy sản phụ thuộc vào những yếu tố đầu vào 
như: vốn, lao động, quy mô diện tích, hình thức nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ. Nghiên cứu 
này nhằm tìm ra nguồn gốc sự tăng trưởng ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
Hàm sản xuất Cobb-Douglas được sử dụng để đo lường mức độ ảnh hưởng các nhân tố độc lập 
đến năng suất vật nuôi. Tác giả tiến hành phỏng vấn trực tiếp 200 hộ với bản câu hỏi soạn sẵn. 
Kết quả nghiên cứu: vốn và khoa học công nghệ có mối quan hệ thuận chiều với tăng trưởng, 
trong khi đó quy mô diện tích có quan hệ ngược chiều. So với nuôi bán thâm canh thì hình thức 
nuôi thâm canh mang lại mức tăng trưởng cao hơn. Không có mối quan hệ rằng: gia tăng số 
lượng lao động trên từng hộ sẽ làm tăng trưởng năng suất nuôi trồng.   
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Abstract: 
 

The growth of aquaculture depends on input factors such as: capital, labour, acreage scale, 
aquaculture systems and application of technology. The purpose of this study is to find out the 
causes of the growth of aquaculture in Phu Yen province by applying Cobb-Douglas production 
function. The author directly interviewed 200 households with the drafted questionnaires. 
Research results show that capital and technology have positive relationship with growth of 
aquaculture, whereas acreage scale is inversely related with growth of aquaculture. Intensive 
aquaculture creates better growth than semi-intensive aquaculture. There is no relationship 
between the increase in the number of labourers per household with aquaculture yield.   
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