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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

- Về mặt lý luận: Luận án hệ thống hóa và góp phần bổ sung một số lý luận chủ yếu 

về đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương 

mại. Trong đó, dựa trên các lý thuyết về quản lý nhà nước, luận án đã phân định rõ nội 

hàm của các khái niệm, luận giải rõ các vai trò của quản lý nhà nước đối với phát triển 

kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại. 

- Về mặt thực tiễn: Luận án phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về những kết 

quả đã đạt được, các hạn chế và nguyên nhân trong quản lý nhà nước đối với phát 

triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại của tỉnh Phú Thọ, đề xuất một số quan 

điểm, phương hướng, hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với 

phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời 

gian tới. 

        Luận án đã đưa ra 7 nhóm giải pháp có tính mới và giá trị ứng dụng để giải quyết 

những vấn đề cấp bách và lâu dài gắn với đặc thù của tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, có giá 

trị tham khảo trong việc quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh 

vực thương mại. 

Hà Nội, ngày     tháng 12 năm 2016. 
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