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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. Luận án đã cung cấp các luận cứ khoa học cho các cơ quan quản lý, xây dựng 

chính sách, thực thi chính sách và pháp luật về DNNVV, và ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo nhằm nâng cao khả năng tích tụ vốn chủ sở hữu tại các DNNVV trong 

ngành công nghiệp chế biến, chế tao ở Việt Nam, đồng thời phân tích một cách hệ 

thống cơ sở  lý luận và thực tiễn về tích tụ vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam từ bình diện toàn bộ các DNNVV 

trong  ngành chế biến, chế tạo.  

 

2. Luận án đã làm rõ được các khái niệm liên quan, đặc điểm, nội dung và các 

nhân tố ảnh hưởng đến việc tích tụ vốn của các DNNVV, đặc biệt là từ phương diện 

hiệu lực, hiệu quả của cơ chế, chính sách của Nhà nước.  

 

 3. Luận án phân tích, đánh giá được thực trạng về tích tụ vốn tại các DNNVV 

trong ngành chế biến, chế tạo tại Việt Nam, đồng thời nhận diện và đánh giá được 

những nhân tố ảnh hưởng, nguyên nhân hạn chế quá trình tích tụ vốn của các 

DNNVV trong ngành công nghiệp  chế biến, chế tạo từ góc độ quản lý Nhà nước. 

 

4. Luận án đưa ra quan điểm và các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình tích tụ 

vốn tại các DNNVV trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Các giải pháp đưa ra 

có tính lý luận và thực tiễn, phù hợp với bối cảnh thực hiện Nghị quyết về việc phát 

triển kinh tế tư nhân đã được Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 

XII vừa qua, với quá trình thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV, và với việc thực hiện triển 

khai Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đã được Chính phủ ban hành.  
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