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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 
 

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

dùng xanh: khái niệm tiêu dùng xanh, chính sách tiêu dùng xanh; Nội dung của chính sách tiêu 

dùng xanh; Công cụ sử dụng khi thực hiện chính sách tiêu dùng xanh; Các yếu tố ảnh hưởng 

chính sách tiêu dùng xanh; Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và thực thi chính sách tiêu dùng 

xanh ở các nước và bài học cho Việt Nam. 

2. Luận án đã tiến hành phân tích, đánh giá chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam thông qua 04 

nhóm chính sách cụ thể:  

- Nhóm chính sách nhằm hạn chế tiêu dùng sản phẩm “nâu”; 

- Nhóm chính sách nhằm ràng buộc người tiêu dùng thực hiện tiêu dùng xanh; 

- Nhóm chính sách nhằm khuyến khích, kích thích và hỗ trợ tiêu dùng xanh; 

- Nhóm chính sách bảo vệ người tiêu dùng xanh. 

3. Từ việc phân tích 04 nhóm chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam, tác giả chỉ ra những khó 

khăn, bất cập trong chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam và nguyên nhân của những khó khăn, 

bất cập đó. 

4. Luận án đề xuất giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế xanh và chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh hiện nay:  

 - Rà soát lại toàn bộ chính sách liên quan đến tiêu dùng xanh; 

 - Hoàn thiện khung thể chế, chính sách cho tiêu dùng xanh; 

 - Nâng cao hiệu quả quá trình thực thi chính sách tiêu dùng xanh. 

5. Luận án cũng đưa ra các khuyến nghị với Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị cần 

phải xây dựng và thực thi các chính sách hỗ trợ, khuyến khích như các doanh nghiệp xây dựng 

các kênh phân phối và tiếp thị để càng ngày càng có nhiều người tiêu dùng có thể mua được sản 

phẩm xanh, thúc đẩy niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm xanh thông qua việc xây 

dựng và giám sát chặt chẽ hoạt động gắn nhãn xanh cho sản phẩm.  

Hà Nội, ngày  09  tháng 01   năm 2019 
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