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Những kết luận mới của luận án: 

Lý thuyết và thực tiễn phát triển thương mại đã cho thấy vai trò của chợ bán buôn hàng 

nông sản trong quá trình hình thành và phát triển thị trường nông sản nói chung và ở khu vực 

nông thôn nói riêng. Sự hình thành và phát triển của chợ bán buôn hàng nông sản thường gắn 

liền với sự hình thành và phát triển của nền sản xuất nông nghiệp và phụ thuộc chặt chẽ vào điều 

kiện phát triển kinh tế của các địa phương, các vùng miền. Trong bối cảnh đó, đề tài luận án có 

những điểm mới sau: 

- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về phát triển chợ bán buôn hàng nông sản bao gồm 

khái niệm, đặc điểm, nội dung và tiêu chí đánh giá cũng như một số nhân tố ảnh hưởng đến sự 

phát triển của chợ bán buôn hàng nông sản. Bổ sung lý luận về chức năng, vai trò của chợ bán 

buôn hàng nông sản trong quá trình xây dựng và phát triển nông thôn mới. 

- Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển chợ bán buôn hàng nông sản của một số quốc gia có 

nền sản xuất nông nghiệp phát triển, từ đó rút ra bài học có thể áp dụng cho Việt Nam. 

- Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển chợ bán buôn hàng nông sản và sự tác động 

của chúng đến quá trình xây dựng và phát triển nông thôn mới ở Việt Nam; xác định được những 

kết quả, hạn chế và nguyên nhân, cũng như một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn cần giải quyết để 

phát triển chợ bán buôn hàng nông sản. Đặc biệt, vấn đề phát huy vai trò của chợ bán buôn hàng 

nông sản trong việc dẫn dắt người nông dân tham gia vào hệ thống thị trường, vào các chuỗi 

cung ứng hàng nông sản để phát triển bền vững và nâng cao thu nhập. 

- Đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển chợ bán buôn hàng nông sản 

trong thời gian tới. Những giải pháp nâng cao vai trò của chợ bán buôn hàng nông sản trong việc 

tiêu thụ hàng hóa cho các địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển nông thôn mới, như 

kết nối chợ với người sản xuất, thương nhân; thúc đẩy liên kết giữa thương nhân ở chợ với người 

sản xuất; tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi trong chợ với những dịch vụ hỗ trợ cần thiết 

bao gồm dịch vụ logistics, dịch vụ thông tin, dịch vụ xuất nhập khẩu, hỗ trợ thương nhân mở 

rộng kênh phân phối đến thị trường tiêu thụ,...            
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