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Tên cơ sở đào tạo:  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

TRANG THÔNG TIN VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN 

(i) Luận án khái quát hóa quá trình phát triển logistics trên thế giới và Việt Nam; 

một số vấn đề lý luận chung về logistics nói chung và logistics cảng biển nói riêng 

(ii) Bổ sung, hoàn thiện thêm cơ sở lý luận, luận cứ khoa học về QLNN đối với dịch 

vụ logistics cảng biển; hệ thống hóa, làm rõ hơn các kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam, 

vận dụng sáng tạo, phù hợp vào QLNN đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng 

(iii) Luận án đánh giá tổng quát thực trạng và tiềm năng của dịch vụ logistics cảng 

Hải Phòng. Phân tích thực trạng về QLNN đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng; chỉ 

ra những tồn tại trong hoạt động; nguyên nhân của những bất cập, đặc biệt là những 

vướng mắc cần tháo gỡ trong cơ chế quản lý hiện nay.  

(iv) Đề ra 6 giải pháp,  kiến nghị với Chính phủ, Thành phố Hải Phòng và Cảng vụ 

Hàng hải Hải Phòng về QLNN đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng. 

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015. 

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn 

 

           Nghiên cứu sinh 

 

 

 

 

 

TS. Đặng Đức Đạm          TS. Nguyễn Mạnh Hải                    Nguyễn Quốc Tuấn 


