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THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Đề tài luận án: “Chính sách tài chính thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 

phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thanh Hóa”. 

2. Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng          Mã số : 9.34.02.01 

3. Họ và tên NCS: Lường Đức Danh 

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 

1. PGS,.TS Phạm Văn Liên 

2. TS. Võ Thị Phương Lan 

5. Những kết luận mới của luận án 

5.1 Về lý luận:  

Một là, luận án đã hệ thống hóa và phân tích phát triển bổ sung thêm những 

vấn đề lý luận cơ bản về FDI như: khái niệm, đặc điểm, vai trò và các hình thức của 

FDI; Lý luận về cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và FDI với chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế. 

Hai là, trên cơ sở chỉ rõ các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào địa 

phương, luận án đã đề cập và luận giải rõ tác động của các chính sách tài chính tác 

động đến thu hút FDI thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế . Bao gồm các chính 

sách tài chính về phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng; về thúc đẩy xúc tiến đầu tư; 

về giải phóng mặt bằng, đất đai các dự án đầu tư; về phát triển đào tạo nguồn nhân 

lực và về cải cách thủ tục hành chính (trong đó tập trung đề cập đến chính sách chi 

ngân sách nhà nước và chính sách thuế). 

 Ba là, luận án đã khảo sát kinh nghiệm sử dụng chính sách tài chính thu hút 

FDI thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của một số quốc gia như Trung Quốc, 

Singapore, Thái Lan và một số địa phương trong nước như Thành phố Hồ Chí 

Minh, Vĩnh Phúc và rút ra 5 bài học đối với tỉnh Thanh Hóa. 

5.2 Về mặt thực tiễn:  

Một là, luận án đã phân tích  toàn diện thực trạng chính sách tài chính thu 

hút đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thanh 
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Hóa giai đoạn 2011-2017. Các chính sách tài chính nhằm hỗ trợ xây dựng cơ sở 

tầng, xúc tiến đầu tư, đất đai, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính 

thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu được minh chứng bằng 11 bảng số liệu, 03 

hình với nguồn trích dẫn rõ ràng, đáng tin cậy.  

Hai là, luận án đã đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân 

của hạn chế  về chính sách tài chính nhằm thu hút FDI thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế của tỉnh Thanh Hóa.  

Ba là, xuất phát từ mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quan điểm, định 

hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 

tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và tầm nhìn 2030. Luận án đã đề ra được một số giải 

pháp cụ thể hoàn thiện chính sách tài chính về cơ sở hạ tầng, xúc tiến đầu tư, đất 

đai, tạo nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính. Các giải pháp đề xuất dự trên 

cơ sở khoa học và thực tiễn nên có tính khả thi. 

                                                                        Hà nội, ngày      tháng      năm 2018 
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