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1. TÓM TẮT LUẬN ÁN 

Luận án xác định được các nhân tố tác động đến sự phát triển của ngành chế 

biến gỗ vùng Đông Nam bộ, những thành tựu đạt được và những hạn chế. Trên cơ sở đó 

đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm phát triển ngành công nghiệp chế biến 

gỗ của Vùng trong thời gian tới theo hướng phát triển bền vững. 

Nội dung của luận án bao gồm 04 chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan. 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 luận 

và phương pháp nghiên cứu; lược khảo các tài liệu nghiên cứu trên thế giới và ở Việt 

Nam; những điểm mới của luận án cũng được trình bày cụ thể trong nội dung chương 

này. 

Chương 2: Cơ sở lý luận về phát triển ngành chế biến gỗ. Trình bày cơ sở lý luận 

về ngành, phát triển và sự phát triển ngành. Nêu một số lý thuyết về phát triển, phát 

triển ngành, phát triển ngành chế biến gỗ và các chỉ tiêu đánh giá phát triển ngành chế 

biến gỗ. Nêu được đặc điểm và vai trò của ngành chế biến gỗ đối với nền kinh tế; Nêu 

lên các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp chế biến gỗ. Nêu kinh nghiệm 

quản lý của các nước trên thế giới, các địa phương khác trong nước về sản xuất chế 

biến gỗ, từ đó làm bài học kinh nghiệm cho Vùng Đông Nam Bộ. 

Chương 3: Thực trạng ngành công nghiệp chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ. Nêu 

tổng quan về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên vùng Đông Nam Bộ, những yếu tố tạo 

điều kiện thuận lợi cho sự phát triển ngành chế biến gỗ. Đánh giá thực trạng ngành chế 



biến gỗ Vùng Đông Nam Bộ thông qua hệ thống các chỉ tiêu tăng trưởng về qui mô 

ngành, chuyển dịch cơ cấu, chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội của 

ngành, bảo vệ và cải thiện môi trường của ngành chế biến gỗ ở Đông Nam Bộ. Qua đó, 

phân tích cơ hội và thách thức của ngành chế biến gỗ của Vùng; Nêu lên những hạn 

chế và nguyên nhân tồn tại của ngành chế biến gỗ ở Đông Nam Bộ trong thời gian qua 

(từ phía Doanh nghiệp, Chính quyền và Cơ chế quản lý). 

Chương 4: Các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành chế biến gỗ vùng đông nam bộ. 

Bao gồm nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng về qui mô của ngành, nhóm giải 

pháp về chuyển dịch cơ cấu, nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã 

hội của ngành chế biến gỗ, nhóm giải pháp về phát triển bền vững ngành Công nghiệp 

chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ. 

2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Điểm mới trong nghiên cứu này là đi sâu phân tích hiện trạng ngành chế biến gỗ 

vùng Đông Nam Bộ, xác định các nhân tố tác động đến kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp trong ngành. Đồng thời đề xuất giải pháp phát triển ngành 

chế biến gỗ Vùng Đông Nam Bộ trong những năm tới 

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 doanh nghiệp chế biến gỗ có cái nhìn tổng thể (về hiện trạng, các nhân 

tố ảnh hưởng, những thuận lợi và hạn chế) để phát huy thế mạnh, hạn chế bất lợi nhằm 

giúp các doanh nghiệp chế biến gỗ 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 ngành chế biến gỗ. 

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

nghiệp và có thể tìm ra thêm các nhân tố mới hoàn thiện việc đánh giá sự phát triển của 

ngành chế biến gỗ Vùng Đông Nam bộ. 
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