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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Mô tả tổng quan về một số nghiên cứu đã công bố ở trong và ngoài nước liên quan 

đến vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật (CSHTKT). 

2. Xác định rõ các vấn đề thuộc đề tài luận án chưa được các công trình đã công bố 

nghiên cứu giải quyết triệt để, từ đó, đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản và cụ 

thể hóa về cơ sở lý luận, khung lý thuyết phân tích, đánh giá vai trò của nhà nước đối 

với sự phát triển đầu tư CSHTKT trên địa bàn thành phố cấp tỉnh nói riêng, cấp độ quốc 

gia nói chung. Trong đó, vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư CSHTKT 

được nghiên cứu cụ thể qua 04 phương diện: vai trò là Nhà quản lý, vai trò là Nhà đầu 

tư, vai trò là Nhà cung ứng dịch vụ công và vai trò là Người kiểm soát. 

3. Xác định được những nội dung chủ yếu và hình thức chủ yếu của đầu tư công để 

phát triển đầu tư CSHTKT trên địa bàn thành phố cấp tỉnh. 

4. Nghiên cứu kinh nghiệm của 05 Quốc gia trong khu vực về vai trò của Nhà nước về 

sự phát triển đầu tư CSHTKT và rút ra 10 bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nói chung. 

5. Đánh giá khách quan thực trạng vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển đầu tư 

CSHTKT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), phát hiện những hạn chế, 

yếu kém và nguyên nhân, những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong những giai đoạn tới. 

6. Xác định được nhu cầu đầu tư, các định hướng chiến lược phát triển CSHTKT trên 

địa bàn TP. HCM và xây dựng đề xuất 04 nhóm giải pháp chủ yếu nâng cao vai trò của 

Nhà nước đối với phát triển đầu tư CSHTKT trên địa bàn TP. HCM đến năm 2020, tầm 

nhìn 2030. 

Hà Nội, ngày  tháng12 năm 2016 

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn        Nghiên cứu sinh 
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