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MỞ ĐẦU 

1. Lý do nghiên cứu 

Trong một ngành truyền thống như nông nghiệp, công nghệ có tác động 

không hề nhỏ đến triết lý sản xuất khi mà nguồn tài nguyên thiên nhiên ít đi 

mà nhu cầu đối với nông sản ngày một tăng cao về số lượng và chất lượng. 

Tuy rằng Việt Nam là một quốc gia đi lên từ nông nghiệp nhưng giá trị của 

nông nghiệp lại không cao. Điều này một phần xuất phát từ việc xuất khẩu 

nông, lâm, thủy sản của nước ta chủ yếu là dưới dạng thô, giá trị đem lại thấp. 

Cùng với đó là áp lực dân số ngày càng tăng; diện tích đất nông nghiệp nhỏ 

lại có xu hướng giảm mạnh do chuyển đổi mục đích sử dụng; phương thức 

canh tác lạc hậu, manh mún; giá xuất khẩu và giá trị gia tăng trong hàng xuất 

khẩu nông sản thấp; hệ thống quản lý an toàn nông sản còn hạn chế. Hàng loạt 

những khó khăn, rào cản như vậy khiến cho sự phát triển của nông nghiệp tại 

nước ta mang tính rủi ro và bấp bênh rất cao. Nhà nước đã ban hành nhiều 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và tham gia 

nhưng số lượng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn rất hạn 

chế. Các chính sách ưu đãi đầu tư về thuế, đất đai, công nghệ, vốn,... được 

Nhà nước đưa ra nhưng hiệu quả đem lại chưa cao và còn gặp nhiều rào cản, 

khó khăn trong triển khai và tiếp cận chính sách. Chính vì vậy, nghiên cứu 

sinh đã lựa chọn đề tài: “Tái tạo mối quan hệ giữa R&D và sản xuất nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao ở Việt Nam” để tiến hành nghiên cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Xây dựng cơ sở lý luận và giải pháp nhằm tái tạo mối quan hệ giữa R&D 

và sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay. 

3. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi thời gian: Luận án sử dụng số liệu thứ cấp trong giai đoạn 

2016-2020, số liệu sơ cấp trong giai đoạn 2018-2020. 

- Phạm vi không gian: Luận án nghiên cứu các doanh nghiệp có sử dụng 

công nghệ cao trong hoạt động sản xuất nông nghiệp với phương pháp lấy 



 

mẫu phi xác suất. 

-  Phạm vi nội dung: trong nghiên cứu này, tác giả chỉ đánh giá đơn 

thuần tác động một chiều của yếu tố R&D - sản xuất đến năng lực cạnh tranh 

của các DNNNUDCNC. 

4. Mẫu khảo sát: 43 doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực 

nông nghiệp. 05 đối tượng là chuyên gia, nhà quản lý thuộc các cơ quan nhà 

nước quản lý về KH&CN, NNCNC và quản lý tại doanh nghiệp được khảo sát 

5. Câu hỏi nghiên cứu: Tái tạo mối liên kết giữa R&D và sản xuất như thế 

nào để nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNNUDCNC của Việt Nam? 

6. Giả thuyết nghiên cứu: Tái tạo mối liên kết giữa R&D và sản xuất dựa 

trên liên kết "kép" vừa theo cơ chế thị trường và vừa theo mô hình liên kết 

hiện đại, đồng thời có những liên kết "chuyển đổi" chức năng, vai trò của các 

thành tố trong hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao năng 

lực cạnh tranh của DNNNUDCNC của Việt Nam 

7. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là phương pháp 

nghiên cứu hỗn hợp, kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu định tính và định 

lượng. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn chuyên 

gia, điều tra bằng bảng hỏi (43 DNNN ứng dụng CNC), nghiên cứu trường 

hợp. 

8. Đóng góp mới của Luận án 

-  Về khoa học:  (a) Xây dựng lý luận về mối quan hệ giữa R&D và sản 

xuất và xem xét trong mối tương tác với năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; (b) Xác định các tiêu chí, 

thang đo đánh giá mối quan hệ giữa R&D và sản xuất trong doanh nghiệp;  (c) 

Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên đề xuất được mô hình xây dựng 

mối quan hệ giữa R&D và sản xuất trong lĩnh vực NNCNC. 

-  Về thực tiễn: (a) Kết quả của luận án giúp các DNNNUDCNC nhìn 

nhận về năng lực cạnh tranh của mình so với thị trường chung; (b) Những 

đánh giá về thực trạng chính sách trong Luận án là căn cứ để các cơ quan 

quản lý Nhà nước rà soát, phân tích các chính sách hiện hành để có những 

điều chỉnh, bổ sung kịp thời; (c) Mô hình và những giải pháp mà tác giả đề 



 

xuất là căn cứ, cơ sở cho việc hoạch định chính sách cho các cơ quan quản lý 

nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ,... 

9. Kết cấu của Luận án 

Ngoài phần phần Mở đầu và Kết luận, nội dung luận án được chia thành 04 

chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về mối quan hệ R&D-sản xuất 

và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao. 

Chương 2: Cơ sở lý luận về tái tạo mối quan hệ giữa R&D và sản xuất với 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Chương 3: Thực trạng mối quan hệ giữa R&D - sản xuất và năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Việt 

Nam 

Chương 4: Mô hình và giải pháp tái tạo mối quan hệ giữa R&D và sản xuất 

nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao tại Việt Nam. 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ MỐI 

QUAN HỆ GIỮA R&D-SẢN XUẤT VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 

CỦA DNNNUDCNC 

1.1 Các công trình nghiên cứu nước ngoài 

1.1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu về nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao 

Trong phạm vi tìm hiểu và nghiên cứu của tác giả thì các công trình 

nghiên cứu nước ngoài khi nói về "nông nghiệp và công nghệ cao" thì tập 

trung vào phân tích các công nghệ dùng trong nông nghiệp hay nông nghiệp 

thông minh (smart farming/smart agriculture), nông nghiệp 4.0 (Agriculture 

4.0), nông nghiệp chính xác (Precision Agriculture) nhiều hơn. Theo đó, tác 

giả tập trung vào phân tích những công trình nghiên cứu nước ngoài có liên 

quan đến những cụm từ trên. 

1.1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa 

R&D và sản xuất trong nông nghiệp 

Các công trình đều chỉ ra rằng nông nghiệp công nghệ cao là phương án 



 

hiệu quả để tăng sản lượng lương thực thông qua cách mạng hóa canh tác và 

tăng năng suất. Công nghệ cao giúp tăng năng suất và chất lượng cây trồng, 

vật nuôi trong điều kiện hạn chế của các tài nguyên và sự biến động của thời 

tiết. Thêm vào đó, khi nhiệt độ Trái đất tăng lên, việc áp dụng công nghệ cao 

sẽ hạn chế được việc sử dụng nước tưới tiêu trong nông nghiệp, con người có 

thể tạo ra những giống cây trồng, vật nuôi với những lợi thế theo nhu cầu của 

con người 

1.1.3 Tổng quan các công trình nghiên cứu về giải pháp nâng cao năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

1.1.4 Tổng quan các công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa R&D – 

sản xuất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao 

Thông qua việc tổng quan các công trình khoa học nước ngoài có liên 

quan đến chủ đề nghiên cứu, nghiên cứu sinh nhận thấy các tác giả chủ yếu 

tập trung nghiên cứu các vấn đề về thực trạng công nghệ sử dụng trong nông 

nghiệp hiện nay với sự mô tả cụ thể về công nghệ cũng như ứng dụng, vai trò 

của công nghệ đó trong nông nghiệp (nhất là trong lĩnh vực trồng trọt). Vai trò 

của công nghệ đối với phát triển nông nghiệp quan trọng hơn bao giờ hết bởi 

tiềm năng và hiệu quả đem lại là vô cùng lớn.  

1.2 Các công trình nghiên cứu trong nước 

1.2.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu về nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao 

1.2.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa R&D 

và sản xuất trong nông nghiệp 

1.2.3 Tổng quan các công trình nghiên cứu về giải pháp nâng cao năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

1.2.4 Tổng quan các công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa R&D – 

sản xuất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao 

Các nghiên cứu về nông nghiệp công nghệ cao mới được tập trung nghiên 

cứu nhiều. Không chỉ là do làn sóng của cuộc CMCN 4.0 mà còn là nhận thức 

về vai trò của công nghệ đối với phát triển nông nghiệp tại Việt Nam trong 



 

bối cảnh mới đã thúc đẩy những nghiên cứu về vấn đề này. Các công trình 

chủ yếu bàn về kinh nghiệm thực tiễn từ các mô hình, các địa phương, các 

quốc gia cụ thể rồi từ đó đề xuất những gợi ý, phương hướng cho phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao cho Việt Nam trong tương lai. 

1.3 Khái quát các kết quả nghiên cứu và khoảng trống nghiên cứu  

1.3.1 Những nội dung đạt được 

Nhìn chung, các nghiên cứu trên đây đã tập trung nghiên cứu dựa trên hai 

cách tiếp cận chính: vai trò của Nhà nước trong hệ thống nông nghiệp thời kỳ 

mới và những bài học, trường hợp điển hình trong phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao tại Việt Nam cũng như một số quốc gia khác.  

1.3.2 Những khoảng trống trong nghiên cứu 

Thứ nhất, các nghiên cứu trong và ngoài nước chưa đề cập nhiều đến các 

doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. 

Thứ hai, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nông nghiệp công 

nghệ cao thì lại chưa được quan tâm và nhấn mạnh trong các nghiên cứu. 

Thứ ba, nguồn gốc công nghệ, quy trình, hoạt động để có đầu vào là công 

nghệ (khâu R&D) thì lại chưa được quan tâm nhiều.  

Thứ tư, các mối liên kết giữa R&D và hoạt động sản xuất của các doanh 

nghiệp nông nghiệp công nghệ cao hầu như chưa được đề cập trong các 

nghiên cứu. 

1.3.3 Nhiệm vụ của Luận án 

Thứ nhất, nghiên cứu này đặt doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao vào trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp 

để xem xét mối tương quan giữa R&D - sản xuất và năng lực cạnh tranh của 

tổ chức. Đây là một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Thứ hai, mối quan hệ của 

R&D và sản xuất sẽ được xem xét trong mối tương quan với năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thứ ba, các 

yếu tố liên quan đến R&D sẽ được chú trọng, nhấn mạnh dưới nhiều khía 

cạnh, không chỉ về đầu tư tài chính cho R&D. Thứ tư, tác giả sẽ làm rõ mối 

liên kết giữa R&D và sản xuất thông qua các tiêu chí đánh giá cụ thể 

Tiểu kết Chương 1 

Chương 1 đã phân tích tổng quan những nghiên cứu trong và ngoài nước 



 

về mối quan hệ giữa R&D và sản xuất, năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như các công trình nghiên 

cứu chung về nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, các nghiên cứu đều chú 

trọng đến các công nghệ sử dụng trong nền nông nghiệp công nghệ cao cũng 

như đưa ra những định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao từ phía 

Nhà nước. Các trường hợp điển hình trong các nghiên cứu trong và ngoài 

nước theo các tổ chức, khu vực đã là những minh chứng cụ thể cho tiềm năng 

cũng như tầm quan trọng của việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 

Thông qua phần tổng quan này, tác giả cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế 

khi các công trình nghiên cứu chưa đề cập nhiều đến doanh nghiệp nông 

nghiệp công nghệ cao hay năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nông 

nghiệp công nghệ cao; các bước phát triển công nghệ, nguồn gốc công nghệ, 

quy trình, hoạt động để có đầu vào là công nghệ (khâu R&D) thì lại chưa 

được quan tâm nhiều. Và cuối cùng là các mối liên kết giữa R&D và hoạt 

động sản xuất của các DNNNUDCNC hầu như chưa được đề cập trong các 

nghiên cứu. Đây là căn cứ quan trọng để tác giả đưa ra những nhiệm vụ 

nghiên cứu và khẳng định tính mới của Luận án.  

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁI TẠO MỐI QUAN HỆ GIỮA 

R&D VÀ SẢN XUẤT VỚI NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA 

DNNNUDCNC 

2.1 Hệ khái niệm 

2.1.1 Khái niệm nông nghiệp 

Từ điển tiếng Anh Oxford (1971) định nghĩa nông nghiệp rất rộng là 

“Khoa học và nghệ thuật canh tác đất, bao gồm đồng thuận các mục tiêu của 

hái lượm trong cây trồng và nuôi thả sống; làm đất, chăn nuôi, trồng trọt” 

[David & Dorian, 2014]. Đây là một khái niệm với phạm vi khá rộng và trong 

nghiên cứu này, nghiên cứu sinh sử dụng “nông nghiệp” với nghĩa này. 

 2.1.2 Khái niệm nông nghiệp công nghệ cao 

Trong nghiên cứu này, NNCNC được hiểu là “nền nông nghiệp áp dụng 

những công nghệ cao vào toàn bộ các quá trình liên quan đến hoạt động sản 

xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 

cao của nông sản hàng hóa, đảm bảo phát triển bền vững”. 



 

2.1.3 Khái niệm doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Doanh nghiệp nông nghiệp, theo tác giả, có thể được hiểu là những doanh 

nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh nông nghiệp và thỏa mãn các tiêu 

chí về doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014.  

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng khái niệm “doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao” theo Luật Công nghệ cao 2008.  

2.1.4 Năng lực cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

Dưới góc độ doanh nghiệp và tiếp cận kinh tế thì năng lực cạnh tranh hay 

khả năng cạnh tranh (competitiveness) là “mức độ huy động các nguồn lực 

sẵn có của chủ thể kinh doanh để tạo lợi thế trong nỗ lực thúc đẩy kinh doanh, 

phát triển thị trường của mình. Năng lực cạnh tranh thể hiện thực lực và lợi 

thế của chủ thể kinh doanh so với đối thủ cạnh tranh trong việc thỏa mãn tốt 

nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi ngày càng cao hơn” [Hoàng Đức 

Thân, 2018]. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp NNUDCNC được tác giả 

định nghĩa là “thực lực và lợi thế của DNNNUDCNC so với các doanh nghiệp 

khác trong cùng ngành, cùng thị trường, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng 

một cách tốt nhất và đạt được lợi nhuận cao”. 

2.1.5 Khái niệm tái tạo, R&D và sản xuất 

Theo tác giả, “tái tạo mối quan hệ” trong nghiên cứu này được hiểu theo ý 

nghĩa thiết lập lại sự liên kết/mối quan hệ giữa các thành tố nhằm mục đích 

tăng giá trị kết nối của hệ thống, phát huy được năng lực của các thành tố và 

đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống, phù hợp với bối cảnh/môi 

trường phát triển. Trong cuốn Sổ tay Frascati thì R&D bao gồm công việc 

sáng tạo được thực hiện một cách hệ thống nhằm tăng nguồn kiến thức, bao 

gồm kiến thức về con người, văn hóa và xã hội, và việc sử dụng nguồn kiến 

thức này để đưa ra các ứng dụng mới [OECD, 2002]. Trong nghiên cứu này, 

sản xuất được hiểu là quá trình doanh nghiệp sử dụng và biến đổi những yếu 

tố đầu vào như nhân lực, tài lực, vật lực, tin lực để tạo thành những sản phẩm 

trong hoặc phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp theo nhu cầu của thị trường. Sản 

phẩm của hoạt động sản xuất này là bao gồm sản phẩm (nông sản, máy móc, 

cây trồng, giống vật nuôi,…) hoặc dịch vụ (cho thuê máy móc, vận chuyển, 

kiểm tra chất lượng, chăm sóc vật nuôi cây trồng,…). 



 

2.2 Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của DNNNUDCNC 

Theo tổng hợp và chọn lọc, trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng các 

nhóm tiêu chí sau để đánh giá năng lực cạnh tranh của DNNNCNC: hiệu quả 

về tài chính; hiệu quả sản xuất kinh doanh; nguồn lực cho cạnh tranh; thương 

hiệu, uy tín của doanh nghiệp; trách nhiệm xã hội. 

2.3 Mối quan hệ giữa R&D - sản xuất và năng lực cạnh tranh 

Có thể thấy việc sử dụng công nghệ (R&D) có vai trò vô cùng quan trọng 

để duy trì tính cạnh tranh của các DNNNUDCNC. Trong bối cảnh cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0, nền tảng công nghệ đóng vai trò chủ chốt và kết nối tất 

cả các hoạt động trong mọi lĩnh vực. Đồng thời những khó khăn về quỹ đất 

nông nghiệp tiếp tục suy giảm, biến đổi khí hậu, tăng dân số, tăng nhu cầu các 

sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, thì các DNNNUDCNC có thêm nhiều 

cơ hội phát triển nhưng đồng thời cũng gặp phải nhiều vấn đề về cạnh tranh 

2.5 Các lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu 

Tác giả sử dụng các lý thuyết: Lý thuyết hệ thống,  Lý thuyết liên ngành, 

Lý thuyết cất cánh. 

2.6 Khung phân tích của nghiên cứu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.9 Khung phân tích của nghiên cứu 

Nguồn: Tác giả đề xuất 

Tiểu kết Chương 2 

Chương 2 đã tổng hợp, phân tích các khái niệm liên quan đến vấn đề 



 

nghiên cứu gồm công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lực cạnh tranh, tái tạo, sản xuất, 

R&D,.... Theo đó, tác giả tập trung vào phân tích các tiêu chí đánh giá 

DNNNUDCNC, đánh giá về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như 

đưa ra các tiêu chí phân tích mối quan hệ giữa R&D và sản xuất. Tác giả đã 

đưa ra được các tiêu chí đánh giá mối quan hệ giữa R&D và sản xuất gồm 06 

yếu tố: Đầu tư cho R&D; Hàng hóa được sản xuất; Quản lý và phát triển 

nguồn nhân lực R&D; Đối tác liên kết R&D và sản xuất; Năng lực công nghệ 

sản xuất; Nguồn thông tin R&D. Năng lực cạnh tranh của DNNNUDCNC 

được đo lường thông qua các tiêu chí về: Hiệu quả tài chính; Hiệu quả sản 

xuất kinh doanh; Nguồn lực cho cạnh tranh; Thương hiệu, uy tín của doanh 

nghiệp; Trách nhiệm xã hội. Chương 2 của tác giả cũng đã đề cập đến các lý 

thuyết nền tảng như lý thuyết hệ thống, lý thuyết liên ngành, lý thuyết cất 

cánh.  

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA R&D - SẢN 

XUẤT VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DNNNUDCNC TẠI VIỆT 

NAM 

3.1 Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao tại Việt Nam hiện nay 

Tác giả đã tiến hành khảo sát với tổng số 43 doanh nghiệp hiện đang hoạt 

động trong lĩnh vực nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao để thu thập 

thông tin về mối quan hệ giữa R&D và sản xuất.  

3.1.1 Hiệu quả tài chính của các DNNNUDCNC tại Việt Nam hiện nay 

Xét về hiệu quả tài chính, trong số 43 DNNNUDCNC được khảo sát có 

lợi nhuận sau thuế trung bình từ 3.041 triệu đồng năm 2018 đến 3.466 triệu 

đồng năm 2019. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khi chưa tìm 

được đường hướng phát triển sau sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì lợi 

nhuận sau thuế giảm chỉ còn 557 triệu đồng. 

3.1.2 Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các DNNNUDCNC tại Việt 

Nam hiện nay 

Thông qua một vài số liệu so sánh theo năm và giai đoạn của các doanh 

nghiệp giữa các khu vực có thể thấy, giai đoạn 2016 – 2020 là khoảng thời 



 

gian mà sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản chịu ảnh hưởng nặng nề của 

thiên tai, dịch bệnh. Mặc dù phải đương đầu với khó khăn, các đơn vị sản xuất 

nông, lâm nghiệp và thủy sản khu vực nông thôn vẫn đẩy mạnh quá trình tổ 

chức lại sản xuất, thích ứng tốt hơn với diễn biến của tình hình trong nước và 

quốc tế, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.  

3.1.3 Nguồn lực cho cạnh tranh của các DNNNUDCNC tại Việt Nam 

hiện nay 

 

Hình 3.3  Công nghệ áp dụng trong ngành nông nghiệp của Việt Nam 

 Nguồn: World Bank, 2021 

Theo báo cáo và khảo sát thực tế ở nhiều địa phương cho thấy ngành nông 

nghiệp phải đối mặt với các thách thức bao gồm công nghệ thiếu tính cạnh 

tranh, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, lực lượng lao động thiếu kĩ năng, và chất 

lượng sản phẩm xuất khẩu thấp, tính liên kết thiếu bền vững. Điều này cho 

thấy nguồn lực đối với cạnh tranh của các DNNNUDCNC còn ở mức rất thấp. 

3.1.4 Thương hiệu, uy tín của các DNNNUDCNC tại Việt Nam hiện nay 

Khi tác giả khảo sát các doanh nghiệp tự đánh giá mức độ nhận diện của 

thương hiệu trên một số khía cạnh như "Cảm nhận của khách hàng, đối tác đối 

với thương hiệu" và "Chiến lược thương hiệu" đề ở mức có ảnh hưởng đến 

ảnh hưởng lớn. Đặc biệt là một số doanh nghiệp lớn như Vinamilk hay Dalat 

Hasfarm hay TH thì thương hiệu, uy tín và chất lượng đã được người tiêu 

dùng đánh giá và tin tưởng trong nhiều năm. 

3.1.5 Trách nhiệm xã hội của các DNNNUDCNC tại Việt Nam hiện nay 

Với 43 doanh nghiệp tác giả tiến hành khảo sát thì khi tự đánh giá về trách 

nhiệm xã hội của mình, các đại diện đều đánh giá ở mức tương đối đến mức 

tốt. 



 

3.1.6 Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của các DNNNUDCNC 

của Việt Nam hiện nay 

Với những hạn chế lớn về vốn, trình độ công nghệ, và chất lượng nguồn 

nhân lực, các doanh nghiệp này sẽ đứng trước những thách thức rất lớn trong 

các rủi ro từ cuộc CMCN 4.0. Tuy nhiên, thông qua các đánh giá, nhận diện 

từ các số liệu và phỏng vấn sâu có thể thấy tiềm năng phát triển của các 

DNNNUDCNC là rất lớn.  

3.2 Các chính sách liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh của 

các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 

3.2.1 Các chính sách về nông nghiệp công nghệ cao 

3.2.2 Các chính sách về thúc đẩy năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 

Tác giả phân loại và phân tích một số nhóm chính sách thúc đẩy năng lực 

cạnh tranh của DNNNUDNCN như sau: 

Các chính sách ưu đãi về thuế;  Các chính sách ưu đãi về tín dụng; Các 

chính sách  ưu đãi về đất đai; Các chính sách khuyến khích vè phát triển 

nguồn nhân lực và Các chính sách ưu đãi về phát triển R&D. 

3.2.3. Chính sách phát triển NNCNC và thúc đẩy năng lực cạnh tranh 

của DNNNUDCNC của một số tỉnh, thành phố  

Ngoài các chính sách của Nhà nước ban hành, các địa phương cũng có 

những chính sách riêng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở khu vực 

mình. Dưới đây là chính sách của một số tỉnh thành mà tác giả lựa chọn khảo 

sát và phân tích. Tác giả lựa chọn phân tích sâu về chính sách của Hải Phòng, 

Lâm Đồng và Tp. Hồ Chí Minh. Vì đây là những tỉnh thành đại diện cho 3 

miền (Bắc, Trung, Nam) của Việt Nam và có những bước tiến nổi trội về phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

3.2.4 Đánh giá chung về chính sách thúc đẩy năng lực cạnh tranh của 

DNNNUDCNC 

Những ưu đãi và hỗ trợ nhằm khuyến khích việc đầu tư của doanh nghiệp 

vào CNC cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh đã góp phần giúp cho các 

doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là NNCNC. Các 

doanh nghiệp có thêm động lực và nhận được thêm nhiều hỗ trợ từ Nhà nước 



 

hơn để phát triển vào một ngành luôn tiềm ẩn rủi ro từ thiên tai, dịch bệnh. 

3.3 Thực trạng mối quan hệ giữa R&D và sản xuất trong các doanh 

nghiệp NNUDCNC tại Việt Nam hiện nay 

3.3.1 Năng lực công nghệ sản xuất 

Khi xem xét các công nghệ mà hiện các doanh nghiệp đang sử dụng và cụ 

thể về việc sử dụng công nghệ đó trong các hoạt động nông nghiệp thì nhận 

thấy chủ yếu công nghệ đang được sử dụng trong khâu bảo quản và chế biến, 

đặc biệt là dây chuyền chế biến (chiếm 96,6%). Ngoài ra, việc đầu tư công 

nghệ vào kho lạnh cũng chiếm một tỷ lệ nhất định (chiếm 31,1%). Trong khi 

đó tỷ lệ ứng dụng công nghệ trong các khâu về sản xuất và tiêu thụ chưa được 

sử dụng nhiều. Trong số các doanh nghiệp mà tác giả tiến hành khảo sát ngẫu 

nhiên chủ yếu là các doanh nghiệp trong chế biến nông sản do vậy tỷ lệ khảo 

sát trên cũng là một điều dễ hiểu. 

Bảng 3.12 Công nghệ dùng trong các khâu của doanh nghiệp 

NNUDCNC 

Khâu 

ứng 

dụng 

Loại công nghệ cao Tỷ lệ 

Sản xuất Nhà màng, nhà lưới 10.3 

Tưới tự động (nhỏ giọt, phun) 10.3 

Hệ thống cảm biến độ ẩm, nhiệt độ, bón phân tự 

động 

3.4 

Chuồng trại khép kín, làm mát, máng ăn uống tự 

động, xử lý chất thải 

3.4 

Bảo 

quản và 

chế biến 

Kho lạnh 31.1 

Hệ thống giết mổ đạt chuẩn 3.4 

Sản phẩm hút chân không 20.7 

Dây chuyền chế biến 96.6 

Tiêu thụ QR code 17.3 

Blockchain 10.3 

Nguồn: Tác giả khảo sát, 2020 



 

3.3.2 Đầu tư cho R&D 

Xét về chi phí đầu tư trung bình cho công nghệ của các doanh nghiệp 

được tiến hành khảo sát thì có thể thấy sự gia tăng trong kinh phí đầu tư cho 

hoạt động này. Theo số liệu khảo sát, trong giai đoạn 2018-2020, nếu như 

năm 2018, mỗi doanh nghiệp chỉ dành khoảng 4.500.000đ cho việc đầu tư 

công nghệ thì đến năm 2020, kinh phí đầu tư tăng lên gấp 6 lần, rơi vào 

khoảng gần 29.000.000đ. 

Bảng 3.15 Chi phí đầu tư cho công nghệ của các doanh nghiệp được 

khảo sát 

Năm Tổng chi phí đầu tư (triệu đồng) 

2018 4.500 

2019 16.333 

2020 28.875 

Nguồn: Tác giả khảo sát, 2020 

3.3.3 Quản lý và phát triển nguồn nhân lực R&D 

Ngoài công nghệ phục vụ cho hoạt động sản xuất và chế biến nông nghiệp 

thì nhân lực R&D cũng là một phần không thể thiếu. Theo như các doanh 

nghiệp được khảo sát đánh giá thì hầu hết (91,7%) các doanh nghiệp cho rằng, 

số lượng nhân lực R&D trong doanh nghiệp mình như hiện nay là đủ. 

Bảng 3.17 Đánh giá về số lượng nhân lực R&D trong doanh nghiệp 

hiện nay 

Đánh giá Tỷ lệ 

Đủ 91.7 

Thiếu 8.3 

Tổng 100.0 

Nguồn: Tác giả khảo sát, 2020 

3.3.4 Đối tác liên kết R&D và sản xuất 

Theo số liệu khảo sát, trong 43 doanh nghiệp thì có 13,7% doanh nghiệp 

có liên kết về R&D với viện nghiên cứu và trường đại học, con số này cũng 

gần xấp xỉ với số lượng doanh nghiệp không có liên kết với đơn vị nào 

(13,8%). Trong khi đó, chỉ có 6,8% doanh nghiệp có liên kết R&D với doanh 



 

nghiệp khác. 

Bảng 3.20 Các đơn vị mà DNNNUDCNC đang liên kết về R&D 

Đơn vị liên kết Tỷ lệ (%) 

Không có liên kết với đơn vị nào 13.8 

Viện nghiên cứu 10.3 

Trường đại học 3.4% 

Doanh nghiệp khác 6.8% 

Nguồn: Tác giả khảo sát, 2020 

3.3.5 Hàng hóa được sản xuất 

Theo nghiên cứu của Phan Tố Uyên và cộng sự (2020) thì có 46,5% 

doanh nghiệp nông nghiệp đồng ý với ý kiến cho rằng họ thường xuyên phát 

triển và đưa ra thị trường các sản phẩm cải tiến có giá thành và công dụng tốt 

hơn và 26,7% doanh nghiệp đồng ý cho rằng họ thường xuyên phát triển sản 

phẩm hoàn toàn mới. Điểm số trung bình cho hai tiêu chí này lần lượt là 3,5 

điểm và 3,0 điểm. 

3.3.6 Nguồn thông tin R&D 

Các doanh nghiệp còn bị động về nguồn thông tin và ít kinh nghiệm trong 

chuyển giao công nghệ nên còn e ngại, rụt rè trong việc vận hành cũng như 

đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ. Các thông tin đầu vào 

như thông tin về nhu cầu khách hàng/tổ chức; chuyên gia; công nghệ; chính 

sách,… còn ở mức hạn chế, chưa có nhiều nhu cầu liên quan đến việc tìm hiểu 

các thông tin trên. Đây cũng là hạn chế lớn của các doanh nghiệp NNUDCNC 

khi họ chưa có những thông tin chung về thị trường cạnh tranh, thị trường 

công nghệ cũng như chưa chủ động tìm hiểu các thông tin về chuyên gia, 

nhân lực R&D,... 

3.3.7 Đánh giá chung về mối quan hệ giữa R&D và sản xuất trong các 

DNNNUDCNC tại Việt Nam 

Theo kết quả điều tra của tác giả cũng như kết hợp các nghiên cứu của các 

tác giả, nhóm tác giả khác có thể nhận thấy mối quan hệ giữa R&D và sản 

xuất trong các DNNNUDCNC của Việt Nam hiện nay còn mờ nhạt. Điều này 

được thể hiện thông qua việc đầu tư cho R&D trong các doanh nghiệp còn 



 

hạn chế, chủ yếu kinh phí được dành để mua sắm máy móc, thiết bị và chiếm 

tỷ lệ nhỏ so với doanh thu của doanh nghiệp. Số lượng hàng hóa được sản 

xuất dựa trên nhu cầu của khách hàng hầu như không có, hàm lượng R&D 

trong sản xuất nông sản còn ít, chủ yếu xuất hiện ở các doanh nghiệp 

NNUDCNC của các tập đoàn lớn. 

3.4 Nhận diện mối tương tác giữa R&D - sản xuất và năng lực cạnh 

tranh của các DNNNUDCN 

Các hoạt động thể hiện mối quan hệ giữa R&D và sản xuất có tác động 

đến năng lực cạnh tranh của các DNNNUDCNC, đặc biệt trên phương diện 

tăng giá trị kinh tế.  

Tiểu kết Chương 3 

Trong Chương 3, thông qua các số liệu sơ cấp và thứ cấp, tác giả đã phân 

tích về năng lực cạnh tranh của các DNNNUDCNC thông qua các nhóm yếu 

tố về hiệu quả tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phân tích các nguồn 

lực cho cạnh tranh, thương hiệu, uy tín và trách nhiệm xã hội của các doanh 

nghiệp này. Các phân tích này đã chỉ ra rằng năng lực cạnh tranh của các 

DNNNUDCNC còn thấp, đặc biệt là các yếu tố về tài chính, hiệu quả sản xuất 

kinh doanh cũng như về các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực và công 

nghệ sản xuất. Xét về mối quan hệ giữa R&D và sản xuất thông qua các chỉ 

báo về năng lực công nghệ sản xuất, đầu tư cho hoạt động R&D, quản lý và 

phát triển nguồn nhân lực R&D, đối tác liên kết và trên hàng hóa được sản 

xuất, tác giả nhận thấy mối quan hệ giữa R&D và sản xuất trong các 

DNNNUDCNC còn hết sức mờ nhạt, chưa được các doanh nghiệp chú trọng. 

Để khẳng định tầm quan trọng của mối liên kết này đối với năng lực cạnh 

tranh của các DNNNUDCNC, tác giả đã tiến hành khảo sát về nhận thức, 

nguyên nhân cũng như kiểm định mối tương quan giữa hai yếu tố này và nhận 

thấy chúng có mối tương quan với nhau nhất là trên phương diện tăng trưởng 

về yếu tố kinh tế (doanh thu, lợi nhuận). Đây là kết quả quan trọng làm tiền đề 

để tác giả đưa ra những yêu cầu cũng như giải pháp để tái tạo mối quan hệ 

giữa R&D và sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các 

DNNNUDCNC trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cũng như trong giai 

đoạn hậu Covid-19 và cuộc CMCN 4.0. 



 

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP TÁI TẠO MỐI QUAN HỆ 

GIỮA R&D VÀ SẢN XUẤT NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH 

TRANH TRONG CÁC DNNNUDCNC TẠI VIỆT NAM 

4.1 Bối cảnh 

4.1.1 Bối cảnh quốc tế và khu vực 

- Đại dịch Covid -19 và hậu đại dịch Covid-19 

- Những bất ổn về kinh tế, chính trị 

- Có những xu hướng thay đổi trong thị trường nông sản thế giới.  

- Tác động từ môi trường 

- Trong khu vực Châu Á và Đông Nam Á, tổng mức tiêu thụ lương thực 

thực phẩm dự kiến sẽ tăng và đa dạng hóa nhanh chóng.  

4.1.2 Bối cảnh trong nước 

Phát triển nền nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao góp phần nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm đồng thời mở ra triển vọng to lớn cho xuất khẩu 

nông sản. Tuy nhiên, hiện nay việc áp dụng công nghệ trong doanh nghiệp Việt 

Nam vẫn còn hạn chế cả về số lượng, qui mô và chất lượng. Còn ít các dự án có 

vốn đầu tư lớn, áp dụng đồng bộ trên cánh đồng lớn. Các công nghệ đang được 

áp dụng đa phần là công nghệ ngoại nhập, phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước 

ngoài, việc tùy biến, điều chỉnh, làm chủ công nghệ rất hạn chế. Điều này vừa là 

cơ hội cũng là thách thức đối với các DNNNUDCNC tại Việt Nam hiện nay. 

4.2 Kinh nghiệm phát triển năng lực cạnh tranh cho DNNNUDCNC 

dựa trên mối quan hệ R&D và sản xuất của một số quốc gia  

Kinh tế nông nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển 

kinh tế ở các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát 

triển có lợi thế phát triển lĩnh vực này. Tác giả lựa chọn nghiên cứu kinh nghiệm 

của 03 quốc gia là Trung Quốc, Hàn Quốc và Israel bởi đây là những nơi có điều 

kiện khá tương đồng với Việt Nam và các DNNNUDCNC rất phát triển, việc 

liên kết giữa hai khu vực R&D và sản xuất diễn ra rất mạnh mẽ, hiệu quả trong 

lĩnh vực nông nghiệp. 

4.3 Mô hình tái tạo mối quan hệ giữa R&D và sản xuất để tăng 

năng lực cạnh tranh cho các DNNNUDCNC tại Việt Nam 

4.3.1 Tái tạo mô hình liên kết giữa R&D và sản xuất 



 

Có thể thấy, mô hình liên kết R&D – sản xuất hiện nay (như Hình 4.3), 

có một vài đặc trưng như sau: 

- Hoạt động R&D là do viện nghiên cứu, trường đại học tiến hành. 

Trong khi đó hoạt động sản xuất là do các doanh nghiệp tiến hành 

- Hai bộ phận chỉ có một phần nhỏ với việc liên kết những công việc 

nhỏ. Ngược lại, bên khu vực sản xuất cũng có một số công việc nhỏ liên quan 

đến hoạt động R&D. 

- Nhà nước đóng vai trò đưa ra các chính sách đơn lẻ cho hai khu vực 

với nhóm chính sách khuyến khích phát triển hoạt động R&D và nhóm chính 

sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4 Mô hình R&D – sản xuất hiện nay 

Nguồn: Tác giả 

Chính từ những đặc trưng và những điểm yếu trong mô hình liên kết 

này mà tác giả đã đưa ra ý tưởng về việc "tái tạo" mối quan hệ giữa R&D và 

sản xuất.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5 Mô hình R&D – sản xuất sau khi tái tạo 

Nguồn: Tác giả 

4.3.2 Bản chất của tái tạo liên kết giữa R&D và sản xuất 

Thực hiện liên kết "kép": liên kết theo cơ chế thị trường và liên kết 

theo mô hình sản xuất hiện đại. Đặc trưng nổi bật của mô hình liên kết sau 

khi "tái tạo":Sự tham gia của nhiều thành tố; Các thành tố được đa dạng hóa 

tạo nên những liên kết chuyển đổi chức năng; Các liên kết hoàn toàn có thể 

được tạo trên môi trường internet.  

4.3.3 Vai trò của từng bên trong mô hình tái tạo mối liên kết giữa R&D 

và sản xuất trong lĩnh vực NNUDCNC 

Tái tạo mối liên kết giữa R&D và sản xuất không thể là mục đích tự 

thân của bất kỳ một chủ thể nào. Muốn tái tạo mối liên hệ này thành công 

đòi hỏi sự   tham gia, đóng góp, chia sẻ của các thành tố. Mỗi thành tố sẽ thực 

hiện các chức năng chính và các chức năng chuyển đổi của mình. Các thành 

tố gồm: Nhà nước, Nhà doanh nghiệp, Nhà khoa học, Nhà nông, Nhà tài 

chính, Nhà trung gian. 

4.4 Giải pháp nhằm tái tạo mối quan hệ giữa R&D và sản xuất cho 

các DNNNUDCNC tại Việt Nam 

4.4.1 Thay đổi tư duy "sản xuất, nghiên cứu nông nghiệp" sang tư duy 



 

"kinh tế nông nghiệp" 

4.4.2 Phát triển mô hình hợp tác xã, nông trường NNCNC 

4.4.3 Thay đổi mô hình đầu tư và quản lý đầu tư NNCNC 

4.4.4 Xây dựng nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao trong lĩnh vực 

nông nghiệp CNC 

4.4.5 Phát triển các mô hình trung gian, hỗ trợ cho NNUDCNC 

4.4.6 Thay đổi chính sách quản lý NNUDCNC 

4.4.7 Hoàn thiện các chính sách về tích tụ ruộng đất, hình thành thị 

trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để phát triển 

NNCNC 

Tiểu kết Chương 4 

Trong Chương 4, tác giả đã dành để phân tích bối cảnh trong và ngoài 

nước với những yếu tố có tác động lớn đến sự phát triển của NNCNC cũng 

như DNNNUDCNC. Một số nhân tố đáng chú ý như dịch bệnh, nhu cầu về 

các sản phẩm NNCNC, cuộc CMCN 4.0, biến đổi khí hậu, chất lượng các 

nguồn lực suy giảm,... đều có tác động lớn đến sự thay đổi cũng như đặt ra các 

yêu cầu cấp thiết về NNCNC và nâng cao năng lực cạnh tranh của các 

DNNNUDCNC. Để có thêm các căn cứ đề xuất về mô hình tái tạo cũng như 

các giải pháp, tác giả nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc, Hàn Quốc và 

Israel, từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Trên cơ sở 

phân tích thực trạng, bối cảnh và kinh nghiệm quốc tế, trong chương này, tác 

giả trọng tâm đưa ra mô hình tái tạo mối quan hệ giữa R&D-sản xuất nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNNUDCNC. Mô hình tái tạo này 

được xây dựng dựa trên việc hiện liên kết "kép": liên kết theo cơ chế thị 

trường và liên kết theo mô hình sản xuất hiện đại đồng thời hình thành những 

đường liên kết mờ chuyển đổi chức năng giữa hai khu vực R&D và sản xuất. 

Theo mô hình tái tạo này thì vai trò của các nhà như Nhà nước, nhà khoa học, 

nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà tài chính, nhà nông, nhà trung gian được 

phân tích rõ ràng. Để thực hiện hiệu quả việc "tái tạo", tác giả đưa ra những 

giải pháp từ việc thay đổi tư duy "sản xuất, nghiên cứu nông nghiệp" sang 

"kinh tế nông nghiệp", phát triển mô hình hợp tác xã, nông trường NNCNC, 

thay đổi mô hình đầu tư và quản lý đầu tư NNCNC, xây dựng nguồn nhân lực 



 

NNCNC, phát triển các mô hình trung gian cho NNCNC và thay đổi chính 

sách quản lý NNUDCNC. 

KẾT LUẬN  

Sản xuất NNUDCNC hiện đang là xu thế phát triển nông nghiệp trên thế 

giới. Cách thức sản xuất này đã và đang tạo ra những đột phá về năng suất, 

chất lượng và hiệu quả sản xuất với trình độ công nghệ cao, mô hình quản lý 

tiên tiến theo chuỗi từ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản quy 

mô hàng hoá, mang lại lợi ích kinh tế vượt trội và đảm bảo an toàn thực phẩm 

đối với sức khoẻ con người, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu 

và hội nhập quốc tế. Đồng thời yếu tố CNC được đặt vị trí trung tâm trong 

chiến lược phát triển KH, CN&ĐMST của các quốc gia. Ở Việt Nam, mặc dù 

có lợi thế sẵn có về tiềm năng, lịch sử phát triển nông nghiệp nhưng đứng 

trước làn sóng hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc CMCN 4.0 thì nông nghiệp 

dần mất đi vị thế trong cơ cấu kinh tế của đất nước cũng như dần mất đi lợi 

thế cạnh tranh trên trường quốc tế. Đây thực sự là một điều đáng tiếc khi một 

số quốc gia dù là nước phát triển như Mỹ hay Hàn Quốc hay quốc gia kém lợi 

thế về điều kiện tự nhiên như Israel lại rất chú trọng phát triển nông nghiệp, 

đặc biệt là NNCNC. Có nhiều nguyên nhân khiến NNCNC ở Việt Nam khó 

phát triển cũng như khiến doanh nghiệp còn chưa "mặn mà" với NNCNC. 

Tuy nhiên, một lý do quan trọng xuất phát từ yếu tố công nghệ. Việc không 

chú trọng vào khâu R&D cũng như liên kết R&D và sản xuất đã khiến 

DNNNCNC mất đi lợi thế cạnh tranh với các quốc gia khác. Đây cũng là lý 

do thúc đẩy tác giả tiến hành nghiên cứu về chủ đề này. 

Về mặt lý luận, Luận án này đã tổng hợp, phân tích các khái niệm liên 

quan đến nội dung nghiên cứu gồm công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ 

cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lực cạnh tranh, 

tái tạo, sản xuất, R&D,.... Theo đó, tác giả tập trung vào phân tích và đưa ra 

được các tiêu chí đánh giá mối quan hệ giữa R&D và sản xuất gồm 06 yếu tố: 

Đầu tư cho R&D; Hàng hóa được sản xuất; Quản lý và phát triển nguồn nhân 

lực R&D; Đối tác liên kết R&D và sản xuất; Năng lực công nghệ sản xuất; 

Nguồn thông tin R&D. Năng lực cạnh tranh của DNNNUDCNC được đo 

lường thông qua các tiêu chí về: Hiệu quả tài chính; Hiệu quả sản xuất kinh 



 

doanh; Nguồn lực cho cạnh tranh; Thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp; 

Trách nhiệm xã hội. Luận án cũng đã đề cập đến các lý thuyết nền tảng như lý 

thuyết hệ thống, lý thuyết liên ngành, lý thuyết cất cánh.  

Về thực tiễn, thông qua việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính 

(phỏng vấn sâu) và định lượng (phỏng vấn bằng bảng hỏi với 43 doanh nghiệp 

nông nghiệp có sử dụng công nghệ cao) cùng với phương pháp nghiên cứu tài 

liệu và nghiên cứu trường hợp tác giả đã phân tích, nhận diện về vấn đề 

nghiên cứu dưới nhiều góc độ. Các phân tích về năng lực cạnh tranh của các 

DNNNUDCNC đã chỉ ra rằng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp này 

còn thấp, đặc biệt là các yếu tố về tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh 

cũng như về các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực và công nghệ sản xuất. 

Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng trên như 

dịch bệnh Covid-19, chất lượng sản phẩm nông sản không đồng đều, công 

nghệ còn chưa cao. Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong lĩnh vực nông nghiệp cao 

giữa các doanh nghiệp trong ngành còn ở mức thấp và đây là một cơ hội lớn 

cho việc đầu tư và phát triển của các doanh nghiệp hiện nay cũng như có thể 

biến NNCNC trở thành một "cực tăng trưởng" cho nền kinh tế của Việt Nam. 

Xét về mối quan hệ giữa R&D và sản xuất thông qua các chỉ báo về năng lực 

công nghệ sản xuất, đầu tư cho hoạt động R&D, quản lý và phát triển nguồn 

nhân lực R&D, đối tác liên kết và trên hàng hóa được sản xuất, tác giả nhận 

thấy mối quan hệ giữa R&D và sản xuất trong các DNNNUDCNC còn hết 

sức mờ nhạt, chưa được các doanh nghiệp chú trọng. Để khẳng định tầm quan 

trọng của mối liên kết này đối với năng lực cạnh tranh của các 

DNNNUDCNC, tác giả đã tiến hành khảo sát về nhận thức, nguyên nhân cũng 

như kiểm định mối tương quan giữa hai yếu tố này và nhận thấy chúng có mối 

tương quan với nhau nhất là trên phương diện tăng trưởng về yếu tố kinh tế 

(doanh thu, lợi nhuận). 

Trên cơ sở phân tích thực trạng, bối cảnh và kinh nghiệm quốc tế, tác giả 

đã đưa ra mô hình tái tạo mối quan hệ giữa R&D-sản xuất nhằm nâng cao 

năng lực cạnh tranh của các DNNNUDCNC. Mô hình tái tạo này được xây 

dựng dựa trên việc hiện liên kết "kép": liên kết theo cơ chế thị trường và liên 

kết theo mô hình sản xuất hiện đại đồng thời hình thành những đường liên kết 



 

mờ chuyển đổi chức năng giữa hai khu vực R&D và sản xuất. Theo mô hình 

tái tạo này thì vai trò của các nhà như Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh 

nghiệp, nhà khoa học, nhà tài chính, nhà nông, nhà trung gian được phân tích 

rõ ràng. Để thực hiện hiệu quả việc "tái tạo", tác giả đưa ra những giải pháp từ 

việc thay đổi tư duy "sản xuất, nghiên cứu nông nghiệp" sang "kinh tế nông 

nghiệp", phát triển mô hình hợp tác xã, nông trường NNCNC, thay đổi mô 

hình đầu tư và quản lý đầu tư NNCNC, xây dựng nguồn nhân lực NNCNC, 

phát triển các mô hình trung gian cho NNCNC và thay đổi chính sách quản lý 

NNUDCNC.  

Như vậy thông qua các quá trình nghiên cứu của mình, các mục tiêu, 

nhiệm vụ đã được thực hiện. Kết quả nghiên cứu cũng chứng minh sự tương 

thích với giả thuyết tác giả đặt ra ban đầu. Và Luận án đã có những giá trị 

nhất định về mặt khoa học và thực tiễn. 

Mặc dù vậy, luận án có một số hạn chế và đó cũng là cơ sở để Nghiên cứu 

sinh gợi mở các hướng nghiên cứu mới tiếp theo về chủ đề này. Một số hạn 

chế của nghiên cứu như quy mô khảo sát còn ít, chưa tiếp cận được đầy đủ 

các DNNNUDCNC đã được cấp giấy chứng nhận theo quy định của Nhà 

nước. Để khắc phục hạn chế này, nghiên cứu đã sử dụng thêm các kết quả 

nghiên cứu từ những công trình khác, sử dụng báo cáo tổng hợp của các 

DNNNUDCNC cũng như nghiên cứu các trường hợp để bổ sung, khẳng định 

kết quả nghiên cứu của mình. Ngoài ra, tác giả đặt giả thuyết về việc chỉ xét 

đơn thuần ảnh hưởng của mối quan hệ giữa R&D và sản xuất đến năng lực 

cạnh tranh của DNNNUDCNC. Tuy nhiên, trên thực tế, năng lực cạnh tranh 

của một doanh nghiệp bị tác động bởi nhiều yếu tố khác nữa như thị trường, 

marketing, cung và cầu của thị trường,... và sẽ rất khó để tách bạch về tác 

động của riêng một yếu tố nào đó. Thêm vào đó, năng lực cạnh tranh của 

DNNNUDCNC mới chỉ đo lường thông qua một vài chỉ số và chủ yếu đánh 

giá trong phạm vi thị trường trong nước, chưa có sự đánh giá sâu sắc, so sánh 

về năng lực cạnh tranh với các DNNNUDCNC trong thị trường quốc tế. Về 

phương pháp nghiên cứu, vì tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu 

nhiên thuận tiện nên số lượng các doanh nghiệp được khảo sát chủ yếu trong 

lĩnh vực trồng trọt, chế biến nông sản và dịch vụ nông nghiệp, các doanh 



 

nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản còn ít. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng 

một phần đến kết quả nghiên cứu của tác giả khi các kết quả phân tích có thể 

đúng với mẫu nghiên cứu nhưng khả năng suy rộng cho tổng thể vẫn còn chưa 

cao. Cuối cùng, Luận án mới dừng lại ở việc nghiên cứu mô hình và phân tích 

vai trò, tương tác của các thành tố trong mô hình, chưa có sự kiểm chứng, 

đánh giá hiệu quả của mô hình sau khi tái tạo này. 

Từ những hạn chế trên cùng những khoảng trống đã phân tích cũng như sự 

quan tâm trong nghiên cứu về NNCNC, Luận án đưa ra một số hướng nghiên 

cứu có thể triển khai tiếp như sau: 

Thứ nhất, có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu về các doanh nghiệp nông 

nghiệp có sử dụng công nghệ cao để thấy được những hạn chế nhất định của 

các doanh nghiệp này về R&D -sản xuất, từ đó đưa ra những giải pháp nâng 

cao số lượng DNNNUDCNC theo đúng các tiêu chí mà Nhà nước đã quy định 

và để thực hiện theo các mục tiêu trong các chiến lược, đề án đã đưa ra. 

Thứ hai, có thể triển khai các nghiên cứu sâu hơn về tác động của R&D-sản 

xuất với các yếu tố khác của DNNNUDCNC như năng lực hội nhập, năng lực 

đóng góp kinh tế - xã hội hay liên kết hợp tác,... 

Thứ ba, triển khai nghiên cứu với phạm vi nghiên cứu rộng và so sánh 

R&D-sản xuất ở các DNNNUDCNC ở các ngành trong nông nghiệp như trồng 

trọt, chăn nuôi, thủy sản, dịch vụ nông nghiệp, chế biến,... 

Thứ tư, có thể phát triển các nghiên cứu về triển khai thực nghiệm và đánh 

giá kết quả của mô hình liên kết sau khi tái tạo để xem xét về tính hiệu quả 

cũng như khả thi, bền vững của mô hình này. 
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