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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Luận án bổ sung và làm rõ cơ sở lý luận, các luận cứ khoa học về phát triển bền vững khu
công nghiệp và quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp về các vấn đề cụ thể như: khái
niệm, đặc điểm, bản chât, tiêu chí đánh giá, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững khu công
nghiệp; Khái niệm, nội dung, các yếu tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà
nước đối với phát triển bền vững các khu công nghiệp.
2. Luận án cung cấp cho các nhà quản lý các Khu công nghiệp của Việt Nam nói chung và Hải
Phòng nói riêng có nhìn nhận khách quan về thực trạng quản lý phát triển bền vững các khu công
nghiệp tại Hải Phòng giai đoạn (2012 – 2016) theo 4 nội dung của quản lý như sau: (i) Thực trạng xây
dựng chiến lược, hoạch định chính sách quản lý nhà nước nhằm mục tiêu phát triển bền vững đối với các
khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; (ii) Thực trạng ban hành khung khổ pháp lý nhằm
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; (iii)
Thực trạng tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách quản lý nhà nước đối
với các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; (iv) Thực trạng kiểm tra, thanh tra,
giám sát các hoạt động của các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
3. Trên cơ sở phân tích cơ sở lý luận, tổng kết bài học kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế
giới và các địa phương tại Việt Nam về quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp, phân tích
đánh giá thực trạng và rút ra những thành tựu và hạn chế về quản lý phát triển bền vững các khu
công nghiệp tại HP, luận án đã đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý
nhà nước đối với vấn đề phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
như sau: (i) Hoàn thiện quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, (ii) Nâng cao
vai trò quản lý nhà nước của Ban quản lý các khu kinh tế Hải Phòng, (iii) Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới
cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về phát triển các khu công nghiệp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và
tăng tính hấp dẫn cho các khu công nghiệp, (iv) Tăng cường phối hợp công tác quản lý nhà nước giữa
các Sở, Ban, Ngành đối với vấn đề phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, (v) Hoàn
thiện công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động của các KCN trên địa bàn thành phố Hải Phòng
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SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS
1. The thesis adds and clarifies the rationale, the scientific arguments about sustainable development of
industrial zones and management for sustainable development of industrial zones on specific issues
such as: concepts, characteristics, nature, criteria of evaluation, factors affecting the sustainable
development of industrial zones; Concept, content, influencing factors, criteria for evaluating the
effectiveness of state management of sustainable development of industrial zones.
2. The dissertation provides managers of Vietnam's Industrial Parks in general and Hai Phong in
particular with an objective view of the sustainable management of industrial zones in Hai Phong for
the period 2012-2016. ) according to 4 contents of management as follows: (i) Situation of strategy
formulation, state management planning for sustainable development of industrial zones in Hai Phong
city; (ii) The current status of promulgation of a legal framework aimed at the sustainable development
of industrial zones in Hai Phong; (iii) actual implementation of strategies, planning, plans and policies
for state management of industrial zones in Hai Phong city; (iv) The status of inspection, inspection
and supervision of industrial zones in Hai Phong
3. Based on theoretical analysis, lessons learned from countries around the world and localities in
Vietnam on management of sustainable development of industrial zones, Analyze the situation and
draw out the achievements and limitations on management of sustainable development of industrial
parks in Hai Phong, The thesis has proposed 5 groups of solutions to improve the efficiency of state
management of sustainable development of industrial zones in Hai Phong city as follows: (i) Complete
the planning of industrial zones in Hai Phong city, (ii) Enhancing the state management role of the
Management Board of Hai Phong Economic Zones, (iii) Continue to improve and renovate
mechanisms and policies for state management of industrial zones to improve the investment
environment and increase the attractiveness of industrial zones, (iv) Strengthening the coordination of
state management among departments, departments for the development of industrial zones in the city,
(v) Completing the inspection and examination of industrial zones in Hai Phong city.
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