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TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

A. Về mặt học thuật, lý luận 

1- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về khái niệm, vai trò, vị trí và những đóng góp 

của khu vực hợp tác xã trong nông nghiệp ở Việt Nam; 

2- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển hợp tác xã trong nông 

nghiệp của Việt  Nam giai đoạn 2013-2019. 

B. Về những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án 

1- Đóng góp kết quả phân tích, đánh giá thực trạng phát triển của khu vực hợp tác xã 

trong nông nghiệp Việt  Nam giai đoạn 2013-2019; 

2- Đóng góp kết quả phân tích, đánh giá thực trạng hoạch định, thực thi chính sách phát 

triển hợp tác xã trong nông nghiệp Việt  Nam giai đoạn 2013-2019 

3- Đóng góp những quan điểm, phương hướng, giải pháp trong việc hoạch định và thực 

thi chính sách phát triển hợp tác xã trong nông nghiệp ở Việt Nam trong tiến trình hội 

nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2035. 

Hà Nội, ngày  25  tháng  10  năm 2020 
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