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TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

(Những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn của Luận án) 

1. Những đóng góp mới về lý luận:  

(1) Xây dựng và hoàn thiện khung lý thuyết về vai trò của CNHT ngành điện tử với TTKT bao gồm: 

Nâng cao năng suất, hiệu quả của nền kinh tế; Thu hút và dẫn dắt dòng vốn đầu tư; Thúc đẩy XK; Tác 

động liên kết và lan tỏa; Nâng cao sức cạnh tranh và GTGT cho ngành CN chính và cho cả nền kinh tế. 

(2) Đề xuất các phương pháp đánh giá ảnh hưởng và tác động của CNHT ngành điện tử đến TTKT  

bằng cách kết hợp 2 phương pháp định lượng: mô hình bảng cân đối liên ngành (I-O) và hồi quy trên cơ 

sở hàm sản xuất Cobb-Douglas mở rộng. 

2. Những đóng góp mới về thực tiễn: 

(1) Về thực trạng phát triển CNHT ngành điện tử Việt Nam: CNHT ngành điện tử đã có sự gia tăng về 

số lượng DN, GTSX và XNK. Tuy nhiên, nhìn chung, CNHT ngành điện tử vẫn trong tình trạng kém 

phát triển, mức độ đáp ứng của CNHT cho sản xuất CNĐT trong nước ở mức thấp, chủ yếu do DN FDI 

đảm nhiệm, thiếu hụt về nguồn vốn đầu tư, đổi mới công nghệ, liên kết yếu giữa các DN. 

(2) Đánh giá tác động của phát triển CNHT ngành điện tử đến TTKT của Việt Nam: CNHT đã có những 

ảnh hưởng tích cực đến TTKT của Việt Nam, được thể hiện ở hệ số tác động đến GTSX và GTGT của 

CNHT có xu hướng tăng trong giai đoạn 2016-2020; đặc biệt, chỉ số LK xuôi của CNHT >1 và tương 

đối lớn, thể hiện rõ vai trò liên kết, lan tỏa. Kết quả hồi quy cũng cho thấy hệ số tác động của CN linh 

kiện điện tử đến ngành điện tử VN là dương và có ý nghĩa TK lớn. Về tác động tiêu cực của CNHT đến 

TTKT thể hiện ở hệ số tác động đến GTGT của CNHT và CNĐT còn thấp, hệ số lan tỏa đến NK của 

CNHT tương đối lớn, liên kết giữa CNHT và CNĐT còn thấp, tác động của CNHT đến thu nhập thấp. 

(3) Chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tới MQH của phát triển CNHT ngành điện tử đến TTKT của Việt Nam 

bao gồm: Các yếu tố tích cực từ dung lượng thị trường lớn; Yếu tố bất lợi từ chất lượng nguồn nhân lực 

công nghiệp thấp; Hệ thống cơ sở hạ tầng và Chính sách phát triển CNHT chưa tạo được động lực thúc 

đẩy mối quan hệ; Hệ thống thông tin và Lợi thế của quốc gia trong chuỗi giá trị CNĐT chưa phát huy 

được tác dụng tích cực; Khả năng cạnh tranh và quản trị DN còn nhiều yếu kém. 

(4) Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy tác động tích cực của phát triển CNHT ngành 

điện tử đến TTKT của Việt Nam: xác định phạm vi phù hợp của CNHT ngành điện tử, thu hút đầu tư, đổi 

mới công nghệ, thúc đẩy liên kết, tăng dung lượng cầu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao 

hiệu quả thực thi chính sách, thúc đẩy và khai thác tốt hơn các lợi thế quốc gia để tham gia có hiệu quả 

hơn trong chuỗi giá trị CNĐT. 
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