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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Về lý luận 

(i) Phân tích làm rõ cơ sở lý luận (mục tiêu ; nội dung ; phân loại ; chu trình ; mục 

tiêu - nội dung và tiêu chí đánh giá) chính sách .  

(ii) Xây dựng khung lý thuyết phục vụ cho việc phân tích, đánh giá ảnh hưởng, tác động của 

chính sách đến việc nâng cao chất lượng (NCCL) hàng nông sản xuất khẩu (NSXK) . 

2. Về thực tiễn 

(i).Kinh nghiệm quốc tế của các nước có nền nông nghiệp phát triển và các quốc gia có điều 

kiện tương đồng đã được tổng kết cô đọng , rút ra những bài học thiết thực cho Việt Nam . 

(ii).Tổng quan và phân tích một cách hệ thống thực trạng chất lượng hàng nông sản xuất 

khẩu và thực trạng  tác động của các chính sách đối với việc NCCL hàng  NSXK (đặc biệt là gạo 

và cà phê) giai đoạn 2010-2017. Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định của các thị 

trường NK. 

  (iii). Xem xét  xu hướng phát triển của thương mại và thị trường nông sản khu vực và thế 

giới, luận án đã đề xuất quan điểm, biện pháp và hướng hoàn thiện chính sách NCCL hàng NSXK 

trong thời gian tới, tập trung vào các chính sách chủ yếu sau : Những chính sách chung (với 11 

đề xuất); Chính sách với mặt hàng gạo (7 đề xuất); Chính sách với mặt hàng cà phê (7 đề 

xuất) cùng các kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao trách nhiệm  thực thi các chính sách . 

 

    Hà Nội, ngày   tháng     năm 2019 
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