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6. Những đóng góp mới của luận án 

- Hệ thống hóa và góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững 

cây sắn. Luận án lựa chọn cách tiếp cận tổng hợp để đánh giá sự phát triển bền vững cây sắn 

trên cả ba mặt: kinh tế, xã hội và môi trường. Khung phát triển bền vững cây sắn tiếp cận 

tổng thể, toàn diện đối với sự phát triển một cây trồng với sự hài hòa giữa các mục tiêu.  

- Đánh giá được thực trạng phát triển bền vững cây sắn và phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến phát triển bền vững cây sắn (ngành hàng sắn) ở khu vực Bình Trị Thiên (BTT) 

trên các mặt: kinh tế (năng suất, hiệu quả kinh tế, triển vọng mở rộng quy mô sản xuất); xã 

hội (tạo việc làm, thu nhập, giảm nghèo....) và môi trường (điều tra, phỏng vấn sâu về đánh 

giá ảnh hưởng của phát triển sản xuất sắn đến thoái hóa đất canh tác, ô nhiễm khu vực trồng 

và chế biến).  

- Ngành hàng sắn khu vực BTT thực sự có hiệu quả kinh tế cao đối với cả hộ gia 

đình, đối tác thu mua và doanh nghiệp chế biến. Tuy nhiên, mức độ phân phối lợi ích vẫn 

đang có những bất hợp lý nhất định giữa các tác nhân. Về mặt xã hội, ngành hàng sắn có 

những đóng góp quan trọng trong hoạt động tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm 

nghèo. Phát triển ngành hàng sắn cũng tiềm ẩn một số nguy cơ về những tác động xấu đến 

chất lượng môi trường đất, nước và không khí ở khu vực trồng và chế biến nếu không có 

giải pháp xử lý nước thải cũng như chương trình quan trắc chất lượng môi trường phù hợp.  

- Đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị 

Thiên, làm cơ sở khoa học để cơ quan quản lý, người trồng sắn và các tác nhân có liên quan 

trong chuỗi giá trị cây sắn tham khảo, vận dụng nhằm hoàn thành chiến lược, mục tiêu phát 

triển ngành sản xuất và chế biến sắn trong thời gian tới../. 

Thừa Thiên Huế, ngày ….. tháng…… năm 2020 
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RESEARCH FINDINGS 

- The dissertation systematizes and contributes to the theoretical and practical basis 

for sustainable development of cassava. A comprehensive approach to assess the sustainable 

development of cassava in terms of economy, society and environment is applied. The 

framework of cassava sector sustainability development provides a holistic approach to the 

improvement of a crop with a harmonization of goals. 

- The dissertation evaluates the status of sustainable development of cassava and 

analyses the factors affecting the sustainable development of cassava (cassava sector) in 

terms of economy (productivity, economic efficiency and prospect of expanding production 

scale); society (job creation, income improvement, and poverty reduction) and the 

environment (a set of survey data, in-depth interviews to assess the impact of cassava 

production development on the degradation of arable land, pollution in areas of planting and 

processing of casava). 

- The dissertation points out that the cassava sector is a highly economical product 

for farmer’s households, purchasing partners and processing enterprises. However, levels of 

benefit distribution still has certain irrationalities among the agents. Socially, the cassava 

sector has made important contributions to job creation, income improvement, and poverty 

reduction. The cassava sector development has some potential risks of adverse impacts on 

the soil, water and air quality in growing and processing areas if there is either waste-water 

treatment solution or appropriate environmental quality monitoring program. 

- The dissertation proposes a system of sustainable development solutions for cassava 

in Binh Tri Thien region, which serves as a scientific basis for policy-markers, cassava 

growers and other relevant agents in the cassava value chain, who can refer and apply to 

complete strategies and goals to develop cassava production and processing industry in the 

future. 

Thua Thien Hue, February …… , 2020 
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