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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Về lý luận 

(1) Luận giải và làm rõ cơ sở lý thuyết về nông nghiệp hiện đại (NNHĐ), mô hình phát triển 

NNHĐ của địa phương cấp tỉnh và các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình xây dựng mô hình phát 

triển NNHĐ;  

(2) Khái quát hóa nội dung của mô hình phát triển NNHĐ, xây dựng hệ thống tiêu chí và chỉ số 

phản ánh của mô hình phát triển NNHĐ địa phương cấp tỉnh; đồng thời xác lập tiêu thức đánh giá 

mô hình phát triển NNHĐ thông qua những tiêu chí và chỉ tiêu định lượng; 

(3) Xây dựng khung phân tích, với việc xác định đích đến của NNHĐ, chỉ ra các nhân tố bên 

trong quá trình biến đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống tiến đến sản xuất NNHĐ mà việc xây 

dựng mô hình phát triển NNHĐ là thể hiện bước đi tác động tích cực vào quá trình biến đổi ấy. 

Theo đó, mô hình phát triển NNHĐ chính là bước phát triển các yếu tố hiện đại trong sản xuất và 

thương mại với sự thúc đẩy của các yếu tố, như: quản lý, khoa học công nghệ, kỹ thuật, hợp tác sản 

xuất và thương mại tiên tiến; 

(4) Xác định rõ yêu cầu, các bước trong triển khai xây dựng mô hình phát triển NNHĐ địa 

phương cấp tỉnh và các phương thức chủ yếu thực hiện mô hình phát triển NNHĐ. 

2. Về thực tiễn 

(1) Đánh giá định tính và định lượng thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 

2005-2015, chỉ ra tác động của các nguồn lực tự nhiên, KT-XH đến phát triển NNHĐ ở tỉnh Hải Dương. 

(2) Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương trong so sánh với tiêu chí, chỉ 

tiêu mô hình phát triển NNHĐ, qua đó chỉ ra 5 hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trên các 

mặt: điều kiện tự nhiên, KT-XH tỉnh Hải Dương; yếu tố quản lý của các cấp chính quyền; chất 

lượng nguồn nhân lực; tổ chức sản xuất và liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. 

(3) Phân tích ma trận SWOT cho mô hình phát triển NNHĐ ở tỉnh  Hải Dương, đưa ra 9 định hướng 

chiến lược cho mô hình phát triển NNHĐ ở tỉnh Hải Dương đến năm 2030; Đề xuất xây dựng mô 

hình phát triển NNHĐ tại tỉnh Hải Dương với nội dung gồm 8 thành tố và các yếu tố thành phần, đưa 

ra 9 bước trong thực hiện xây dựng mô hình phát triển NNHĐ ở tỉnh Hải Dương.  

(4) Đề xuất các nhóm giải pháp về: tổ chức thực hiện mô hình; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà 

nước; đẩy mạnh ứng dụng KHCN; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; sử dụng nguồn nhân lực 

hợp lý và có hiệu quả; bảo vệ môi trường; kiến nghị về cơ chế, chính sách đối với nhà nước Trung 

ương, chính quyền địa phương để xây dựng mô hình phát triển NNHĐ thành công ở tỉnh Hải Dương 

trong giai đoạn 2020 - 2030./. 

     Hà Nội, ngày    tháng     năm 2017 
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