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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Họ và tên tác giả:  Lê Hồng Giang   Khóa: 7  Mã NCS: 62.136 

Đề tài: “Đổi mới mô hình phát triển khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong hội 

nhập kinh tế quốc tế” 

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển  Mã số chuyên ngành: 9 31 01 05 

Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Kim Hào và TS. Nguyễn Trọng Lên 

Tên cơ sở đào tạo:  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương. 

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 1. Luận án nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện những vấn đề lý luận liên quan đến mô 

hình phát triển khu kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó làm rõ khái niệm và nội 

hàm về mô hình khu kinh tế, mô hình phát triển khu kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

Luận án cũng đồng thời tìm tòi nghiên cứu lý luận về nội dung và phương thức phát triển 

mô hình khu kinh tế trên địa bàn một địa phương cấp tỉnh. 

 (2) Luận án chỉ ra các yếu tố tác động đến kiến tạo và thúc đẩy mô hình phát triển 

khu kinh tế trên địa bàn một địa phương cấp tỉnh. Nghiên cứu bài học cho phát triển khu 

kinh tế ở tỉnh Quảng Ninh từ kinh nghiệm quốc tế và trong nước. Phân tích các yếu tố trụ 

cột tác động quan trọng tới mô hình phát triển khu kinh tế. 

 (3) Đóng góp về mặt thực tiễn, luận án đã phân tích và đánh giá thực trạng phát triển 

các mô hình khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; tập trung đánh giá các yếu tố tác 

động đến phát triển khu kinh tế của tỉnh, trong đó có tác động của hội nhập kinh tế quốc 

tế. Từ đó, làm rõ yêu cầu cần thiết phải đổi mới mô hình phát triển khu kinh tế. 

 (4) Phương hướng giải quyết vấn đề thực tiễn, luận án đề xuất định hướng phát triển, 

mô hình và phương thức thúc đẩy, giải pháp phát triển khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh trong 

hội nhập kinh tế quốc tế. Luận án đưa ra các giải pháp xây dựng các khu kinh tế đáp ứng 

mô hình phát triển khu kinh tế bền vững, hiệu quả, hội nhập. 

 (5) Trên cơ sở những nghiên cứu của luận án, trong phần giải pháp, luận án nêu một 

số kiến nghị cần thiết cho các cơ quan nhà nước, nhằm đổi mới mô hình phát triển khu kinh 

tế một cách toàn diện, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. 

 

Hà Nội, ngày        tháng  8   năm 2019 

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn 

TS. Trần Kim Hào........................................... 
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