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Họ và tên tác giả:  Đan Tuấn Anh          Khóa: 7          Mã NCS: 62.133 

Đề tài:   Chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh 

tranh: Nghiên cứu trường hợp doanh nghiêp trên địa bàn thành phố Hải Phòng”   

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế              Mã số chuyên ngành:  9 34 04 10. 

Người hướng dẫn khoa học:     PGS.TS Lê Xuân Bá 

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

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Về mặt lý luận: 

 - Hệ thống hóa, bổ sung, làm phong phú hơn cơ sở lý luận về chính sách kinh tế 

Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh đặc biệt chính sách kinh tế 

Nhà nước Trung ương và địa phương (tỉnh, thành phố) trong việc hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng lực cạnh tranh. 

- Tổng hợp kinh nghiệm trong nước và quốc tế và đề xuất các chính sách kinh tê 

Nhà nước cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng (ban hành và thực hiện 

chính sách kinh tế). 

 2. Đóng góp về thực tiễn: 

- Tổng hợp những yếu tố ảnh hưởng đến chính sách kinh tế nhà nước hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. 

- Mô tả thực trạng các chính sách kinh tế Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng lực cạnh tranh (các loại chính sách, mục tiêu, nội dung, giải pháp ban hành, thực 

hiện và hiệu quả) của các chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp Hải 

Phòng nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2005-2017. Làm rõ những thành tích đạt 

được, tồn tại và nguyên nhân. 

- Đưa ra các quan điểm và định hướng hoàn thiện chính sách kinh tế Nhà nước hỗ 

trợ doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng  nâng cao năng lực cạnh tranh đến năm 2025. 

- Đề xuất những giải pháp với chính quyền thành phố Hải Phòng và kiến nghị với 

quản lý Nhà nước để hoàn thiện chính sách kinh tế Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố và của Trung ương trong giai đoạn đến năm 2025. 

Hà Nội, ngày  8   tháng    8  năm 2018 
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