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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Luận án đã bổ sung và làm rõ các khái niệm và nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xanh, nguồn lực 

tài chính và chính sách huy động các nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế xanh trên địa bàn vùng có 

tính đặc thù kinh tế - xã hội trong phát triển kinh tế xanh. 

2. Luận án đã xác định khung chính sách huy động nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế xanh trên địa 

bàn một vùng đặc thù gồm hai loại: các chính sách chung nhằm huy động nguồn lực tài chính cho phát 

triển kinh tế xanh và các chính sách riêng cho vùng đặc thù trong huy động nguồn lực tài chính cho phát 

triển kinh tế xanh (chính sách đặc thù). Sử dung khung chính sách này vào rà soát, phân tích thực trạng 

các chính sách hiện hành về huy động nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam và ở 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Luận án phát hiện vấn đề thực tiễn là hiện nay Nhà nước chưa xây 

dựng và ban hành được hệ thống chính sách chung và các chính sách đặc thù để huy động nguồn lực tài 

chính cho phát triển kinh tế xanh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. 

3. Luận án đã đề xuất xây dựng và hoàn thiện bốn chính sách chung về huy động nguồn lực tài chính cho 

phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam thời kỳ đến năm 2030, gồm: Chính sách huy động nguồn lực tài chính 

từ ngân sách nhà nước; Chính sách huy động nguồn lực tài chính từ doanh nghiệp và tổ chức tài chính; 

Chính sách huy động nguồn lực tài chính từ cộng đồng; Chính sách huy động nguồn lực tài chính từ các 

nhà tài trợ quốc tế. Trên cơ sở đó, đề xuất được các chính sách đặc thù trong huy động nguồn lực tài chính 

cho phát triển kinh tế xanh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. 

4. Luận án đã xác định 3 tiêu chí và các chỉ tiêu cụ thể đánh giá chính sách huy động nguồn lực tài chính cho 

phát triển kinh tế xanh trên địa bàn vùng, gồm: Tiêu chí sử dụng công cụ kinh tế nhằm đạt được mục tiêu 

chính sách (mục tiêu kì vọng), tiêu chí quy mô kinh tế đạt được theo mục tiêu chính sách (mục tiêu kì 

vọng), tiêu chí chất lượng chính sách được hoạch định, ban hành; đồng thời đã sử dụng các tiêu chí này 

vào việc phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất xây dựng, hoàn thiện các chính sách chung và chính 

sách đặc thù huy động nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế xanh vùng Trung du và miên núi phía 

Bắc đến năm 2030. 
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