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1. TÓM TẮT LUẬN ÁN 

Luận án phân tích, đánh giá thực trạng phát triển của các trang trại chăn nuôi heo 

ở Đồng Nai trong quá trình hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp 

khuyến nghị góp phần phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn nghiên 

cứu theo hướng hội nhập quốc tế. 

Nội dung của luận án bao gồm phần mở đầu và 04 chương như sau: 

Phần mở đầu: nêu lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu bao gồm mục tiêu tổng 

quát và mục tiêu cụ thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết 

cấu của luận án.  

Chương 1: Tổng quan tình hình và phương pháp nghiên cứu. Nội dung chương 

này đề cập tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước. Nêu những kết quả đạt 

được và những hạn chế của các công trình nghiên cứu này nhằm xác định lỗ hổng 

nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo của luận án. Ngoài ra, phương pháp nghiên 

cứu cũng được đề cập trong nội dung chương này, bao gồm nguồn số liệu thu thập và 

phương pháp nghiên cứu định tính lẫn phương pháp nghiên cứu định lượng.  

Chương 2: Cơ sở lý luận về phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo theo 

hướng hội nhập quốc tế ở Đồng Nai. Nội dung của chương này đề cập đến những vấn 

đề lý luận về phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo theo hướng hội nhập quốc tế, 

làm nền tảng lý thuyết để đánh giá thực trạng phát triển của các trang trại chăn nuôi 



heo ở Đồng Nai. Cụ thể là đề cập đến một số khái niệm về trang trại và phát triển kinh 

tế trang trại, vị trí và vai trò của các trang trại chăn nuôi heo; khung lý thuyết phát triển 

của các trang trại chăn nuôi heo; những yêu cầu đặt ra đối với các trang trại chăn nuôi 

heo trong quá trình hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thực tiễn phát triển mô 

hình trang trại chăn nuôi heo ở một số nước trên thế giới, một số địa phương và bài học 

kinh nghiệm cho tỉnh Đồng Nai cũng được đề cập. 

Chương 3: Thực trạng phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai. 

Nội dung chương này đề cập đến thực trạng phát triển của các trang trại chăn nuôi heo 

ở Đồng Nai thông qua việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các 

trang trại; đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu hội nhập của các trang trại dựa trên các 

tiêu chí đánh giá và phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của các 

trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai 

Chương 4: Giải pháp phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai. Nội 

dung chương này đề cập đến các giải pháp phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo 

của tỉnh Đồng Nai dựa trên một số căn cứ về quan điểm, mục tiêu, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước và của tỉnh Đồng Nai về phát triển kinh tế trang trại. Một số giải pháp 

đề xuất bao gồm giải pháp ở tầm vĩ mô và vi mô.  

2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Điểm mới trong nghiên cứu này là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát 

triển của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai; phân tích những điểm mạnh, điểm 

yếu, cơ hội, thách thức của các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn nghiên cứu; đưa ra 

được mô hình chăn nuôi trang trại nào là hiệu quả nhất ở Đồng Nai để có thể trở thành 

bài học kinh học kinh nghiệm cho các địa phương khác. Chỉ ra được lợi thế so sánh, ưu 

thế của mô hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai. Đề xuất các giải pháp góp phần 

phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai theo hướng hội nhập quốc tế. 

3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY 

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

Giúp các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai có cái nhìn tổng thể (về hiện trạng, 

các nhân tố ảnh hưởng, những thuận lợi và khó khăn) để phát huy thế mạnh, hạn chế 



bất lợi nhằm giúp các trang trại chăn nuôi phát triển mạnh ở cả thị trường trong nước 

và quốc tế. 

Là cơ sở cho các nhà hoạch định chính sách có những chính sách vĩ mô trong việc 

phát triển các trang trại chăn nuôi heo.  

Các nghiên cứu tiếp theo có thể tiếp tục thực hiện việc khảo sát thực tế các trang 

trại chăn nuôi heo và có thể tìm ra thêm các nhân tố mới hoàn thiện việc đánh giá sự 

phát triển của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai.  
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