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1. Đề tài luận án: “Giải pháp tài chính phát triển bền vững các khu công 

nghiệp tỉnh Bắc Giang" 

2. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng;          Mã số: 60.34.02.01 

3. Họ và tên NCS: Nguyễn Trung Kiên 

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: 

1) PGS, TS. Nguyễn Trọng Thản 

2) PGS, TS. Ngô Văn Hiền 

5. Những kết luận mới của luận án: 

Thứ nhất, Luận án đã tập hợp tư liệu, phân tích một cách có hệ thống các 

vấn đề về khu công nghiệp và giải pháp tài chính phát triển khu công nghiệp. 

Trong nội dung này, luận án đã xây dựng một số khái niệm về khu công nghiệp, 

phát triển bền vững khu công nghiệp, giải pháp tài chính và giải pháp tài chính 

phát triển bền vững các khu công nghiệp. 

Thứ hai, Luận án đã làm rõ được sự cần thiết phải sử dụng các giải pháp tài 

chính cho quá trình phát triển bền vững khu công nghiệp nói chung và đối với 

các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang nói riêng.  

Thứ ba, Luận án đã  đánh giá, phân tích thực trạng phát triển các khu công 

nghiệp của tỉnh Bắc Giang theo các chỉ tiêu phát triển bền vững. 

Thứ tư, Luận án đã phân tích thực trạng sử dụng các giải pháp tài chính 

phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn vừa qua. Từ 

những đánh giá đó, luận án xác định và phân tích rõ những tồn tại và nguyên 

nhân của chúng trong quá trình triển khai các giải pháp tài chính phát triển bền 

vững các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt, các nguyên nhân được 

xác định và phân tích đều gắn với từng chủ thể có liên quan đến việc định hướng 

và sử dụng các giải pháp tài chính. 



 Thứ năm, Luận án đã đề xuất một số giải pháp tài chính gắn với từng 

nhóm chủ thể nhằm phát triển một cách bền vững các khu công nghiệp của tỉnh 

Bắc Giang theo hướng bền vững trong giai đoạn tới. Trong đó, nhóm giải pháp 

thuộc về Nhà nước được đề cập sâu và toàn diện, tiếp đó là nhóm giải pháp của 

các doanh nghiệp hạ tầng công nghiệp và các doanh nghiệp thứ cấp. 

 

    Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2016 

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH 

Hướng dẫn thứ nhất 

 

 

 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Trọng Thản 

Hướng dẫn thứ hai 

 

 

 

 

 

 

PGS. TS Ngô Văn Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Kiên 

 

 
 


