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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Thứ nhất, luận án đã hệ thống những lý luận về đầu tư công trong nông nghiệp. Cụ thể là 

luận án đã làm rõ được khái niệm đầu tư công; đặc điểm của đầu tư công trong lĩnh vực nông 

nghiệp; vai trò của đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp; hệ thống hoá các chỉ tiêu đánh giá hiệu 

quả đầu tư công; tổng hợp các kinh nghiệm quốc tế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Thứ hai, luận án đã phân tích được thực trạng đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp. Phân 

tích cơ chế chính sách quy hoạch kế hoạch, phân bổ vốn và công tác quản lý, giám sát vốn đầu tư 

công trong nông nghiệp trong giai đoạn 2008 – 2017. 

Thứ ba, luận án đã phân tích được thực trạng hiệu quả đầu tư công trong lĩnh vực nông 

nghiệp, làm rõ các số liệu về chỉ số ICOR trong nông nghiệp xét theo lĩnh vực, xét theo lãnh thổ, 

xét theo cấp quản lý, xét theo chương trình; phân tích mối liên hệ giữa đầu tư công trong nông 

nghiệp với tăng trưởng xoá đói giảm nghèo; tình trạng thất thoát lãng phí và nợ đọng của đầu tư 

công trong nông nghiệp giai đoạn 2008 – 2017. 

Thứ tư, luận án đã đánh giá được hiệu quả đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 

2008 – 2017 và xác định các nguyên nhân làm giảm hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp như 

khách quan đến từ các yếu tố như điều kiện thiên nhiên, ảnh hưởng của môi trường, dịch bệnh. Đặc 

biệt là xác định rõ nguyên nhân chủ quan đến từ các yếu tố như cơ chế chính sách phát triển ngông 

nghiệp thiếu tính đột phá; môi trường kinh doanh nông nghiệp chưa hấp dẫn; đầu tư vào nông 

nghiệp còn thấp; công tác quy hoạch kết cấu hạ tầng cho các vùng sản xuất nông nghiệp chưa đầy 

đủ; lập dự toán, phân bổ và giải ngân nguồn vốn còn nhiều bất cập gây thất và lãng phí; công tác 

quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư công vẫn còn nhiều bất cập. 

Thứ năm, luận án đã đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công trong lĩnh 

vực nông nghiệp. Hệ thống các giải pháp bao gồm tăng cường đầu tư cho nông nghiệp như hoàn 

thiện hệ thống chính sách, pháp luật, các chính sách ưu đãi về thuế, tập trung vào các chương trình 

dự án trọng điểm tránh đầu tư dàn trải, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ cao trong 

nông nghiệp, vv…; Tổ chức bộ máy, công khai minh bạch quản lý và sử dụng vốn đầu tư cho phát 

triển nông nghiệp; Kiểm tra, giám sát chặt chẽ đầu tư công trong nông nghiệp; Khai thác và tạo 

nguồn duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
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