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NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

- Luận án đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về CGHNN, các yếu tố ảnh hưởng đến 

CGHNN. Trên cơ sở đó, xác định các nội dung nghiên cứu đẩy mạnh CGHNN; lựa chọn 

cách tiếp cận, xây dựng khung phân tích và hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu phù hợp. 

- Phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng thực hiện CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2011 – 2015: từ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, 

quy hoạch đồng ruộng, dồn điền đổi thửa đến việc trang bị động lực, mức độ và hiệu quả 

CGHNN (trọng tâm phân tích là cơ giới hóa sản xuất lúa). Làm rõ vấn đề các hình thức tổ 

chức sản xuất áp dụng CGHNN; thị trường máy nông nghiệp và thị trường dịch vụ cơ giới; 

các chính sách lớn của tỉnh nhằm đẩy mạnh CGHNN. 

- Xác định các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến mức độ CGHNN đối với cây lúa bằng hàm 

hồi quy Tobit; đánh giá tác động của CGHNN đối với hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa của các 

nông hộ dựa vào hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên dạng hàm sản xuất Cobb-Douglass ở vùng 

chuyên canh lúa của tỉnh Hà Tĩnh. 

- Làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với đẩy 

mạnh CGHNN; đề xuất 5 nhóm giải pháp lớn cùng nhiều giải pháp cụ thể mang tính hệ thống, 

đồng bộ nhằm đẩy mạnh CGHNN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.  
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