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THÔNG TIN TÓM TẮT  

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

1. Đề tài luận án : “Thúc đẩy đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam 

vào các quốc gia trong cộng đồng kinh tế Asean”. 

Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng    Mã số: 9.34.02.01 

2. Họ và tên NCS: Đào Duy Thuần 

3. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nhữ Trọng Bách và TS 

Nguyễn Thị Thái Hưng 

4. Những kết luận mới của luận án: 

Những đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận 

 Luận án đã bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận khoa học về đầu tư trực tiếp ra 

nước ngoài OFDI: (1) Kế thừa trên cơ sở các khái niệm trước đây, Luận án đã chuẩn 

hóa khái niệm về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, là cơ sở để xác định  chủ thể, nội 

dung và phương thức quản lý loại hình đầu tư này (2) Luận án hoàn thiện cơ sở lý luận 

đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trên các giác 

độ: nước tiếp nhận vốn, nước đi đầu tư, doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, ảnh hưởng 

bởi liên kết kinh tế khu vực (3) xây dựng hệ thống chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu tư 

trực tiếp ra nước ngoài trên các góc độ quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng và cơ cấu vốn 

đầu tư vào một khu vực kinh tế. 

 Luận án đã hệ thống hóa các bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trong 

việc thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, từ đó đúc rút một số bài học kinh nghiệm 

có giá trị tham khảo để thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài nói 

chung, và đặc biệt vào khối các nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) nói 

riêng. 

 Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu 

 + Nghiên cứu sinh đã sử dụng những kiến thức lý luận cơ bản về đầu tư trực 

tiếp ra nước ngoài, thông qua việc đánh giá, phân tích sâu sắc môi trường đầu tư ở các 

nước AEC trên năm nội dung của mô hình PEST bao gồm: chính trị, kinh tế, văn hóa 

xã, công nghệ và pháp luật; đồng thời nghiên cứu các quy định hiện hành ở Việt Nam 

để phân tích, đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện và có hệ thống thực trạng đầu tư trực 
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tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam vào các nước AEC trong giai đoạn 

2006 - 2019. Luận án đã đánh giá toàn diện về kết quả đạt được, hạn chế và nguyên 

nhân của những hạn chế trong hoạt động OFDI của các doanh nghiệp Việt Nam vào 

các nước AEC. 

+ Với phương pháp sử dụng mô hình kinh tế lượng, NCS đã phân tích được mức 

độ ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô của Việt Nam có ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư 

ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam vào các nước trong AEC. Với nguồn số 

liệu phong phú, cập nhật, có nguồn gốc rõ ràng, luận án đưa ra những kết quả nghiên 

cứu thực tiễn đáng tin cậy, đây là phương pháp đánh giá thực trạng có nhiều ưu điểm 

hơn so với các đề tài tương tự đã công bố. 

+ Trên cơ sở đánh giá thực trạng và kinh nghiệm thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra 

nước ngoài của một số quốc gia điển hình trên thế giới có thể áp dụng cho Việt Nam, 

luận án đề xuất giải pháp cho Chính phủ Việt Nam hoàn thiện các chính sách về đầu tư 

trực tiếp ra nước ngoài nói chung và vào các nước trong cộng đồng kinh tế Asean nói 

riêng, đồng thời đưa ra các khuyến nghị cho các doanh nghiệp Việt Nam để hoàn 

thiện, tăng trưởng đầu tư bền vững vào các nước AEC. Các giải pháp được xây dựng 

trên nền tảng lý luận, kinh nghiệm thực tiễn và tình hình thực tế của Việt Nam, khả 

năng đầu tư sang các nước AEC trong bối cảnh mới, đảm bảo phù hợp với chủ trương, 

chính sách, định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong lộ trình đến năm 

2030, tầm nhìn 2045. 

 

                                                                                                                   Hà Nội, ngày 25 tháng 03  năm 2021 

 

Người hướng dẫn khoa học 

 

Nghiên cứu sinh 
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