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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 
Thứ nhất, đóng góp về mặt lý luận: 

- Luận án đã khái quát các vấn đề lý luận các nhân tố liên kết các chính quyền địa 
phương cấp tỉnh trong vùng. 

- Luận án đã xây dựng khung lý thuyết phân tích nhân tố thúc đẩy hay cản trở liên kết 

các chính quyền địa phương trong vùng từ góc độ động cơ liên kết của chính quyền địa 

phương, từ quy định pháp lý về liên kết vùng và từ bộ máy vùng. 
- Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm của Mỹ, Úc, Pháp, Hàn Quốc, Indonesia và 

Trung Quốc từ đó rút ra tám bài học kinh nghiệm để vận dụng cho Việt Nam. 
Thứ hai, đóng góp về mặt thực tiễn: 

- Trên cơ sở khảo sát, phân tích thực tế và sử dụng các tài liệu thứ cấp tin cậy, luận án 
đã có những đánh giá khách quan về thực trạng nhân tố liên kết chính quyền địa 

phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là chỉ ra các nguyên nhân cản 
trở nhân tố thúc đẩy liên kết chính quyền địa phương trong vùng ở Việt Nam. 

- Luận án đã xác định rõ các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện các giải pháp khai 
thác và sử dụng các nhân tố thúc đẩy liên kết các chính quyền địa phương trong vùng; 

và Luận án đã đưa ra hệ thống những giải pháp để khai thác và sử dụng các nhân tố 
thúc đẩy liên kết các chính quyền địa phương trong vùng đến năm 2035. 

Một số kiến nghị chủ yếu của Luận án: 
1. Cần chuyển giao chức năng phát triển kinh tế từ chính quyền địa phương cho bộ 

máy vùng. 
2. Cần khẩn trương xây dựng và ban hành Luật về liên kết vùng. 

3. Cần thành lập và kiện toàn vai trò của bộ máy vùng. 
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SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS 
Firstly, theoritical contributions: 

- The thesis outlines the theoretical issues related to factors for collaboration among 
provincial governments within a region. 

- The thesis builds theoretical framework for analyzing factors that motivate or hinder 

the collaboration among provincial authorities within regions in terms of collaboration 

motivation (provincial authorities motivation for regional collaboration), of legal 
documents on regional collaboration, and of regional agencies. 

- The thesis has studied the experiences of the US, Australia, France, South Korea, 
Indonesia and China on three factors promoting the collaboration among provincial 

governments within regions, and draws upon eight lessons learned for Vietnam. 
Secondly, practical contributions: 

- Based on the survey, practical analysis and reliable secondary documents, the thesis 
carries out an assessment of the factors for collaboration among provincial 

governments in the Mekong Delta River. The thesis points out the causes that hinder 
the collaboration among provincial governments within regions in Vietnam. 

- The thesis has clearly defined the conditions to ensure the implementation of 
solutions to exploit and use the factors for collaboration among provincial 

governments; and has also come up with a comprehensive measures and 
recommendations to enhance and promote collaboration among provincial 

governments in regions upto 2035. 
Some main recommendations of the thesis: 

1. It is necessary to transfer economic development function from the provincial 
government to the regional agency. 

2. It is necessary to formulate and promulgate the Law on regional collaboration. 
3. It is neccessary to reform regional agencies. 
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