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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

- Luận án góp phần làm rõ khái niệm người lao động công nghiệp Việt Nam, tính tích cực của 

người lao động công nghiệp Việt Nam. 

- Luận án làm rõ vai trò và thực trạng vai trò của nhà nước Việt Nam đối với việc phát huy tính 

tích cực của người lao động công nghiệp Việt Nam, tạo cơ sở lý luận để Nhà nước nâng cao vai trò 

của mình trong việc phát huy tính tích cực của người lao động công nghiệp Việt Nam hiện nay. 
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 Kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy 

nghiên cứu vấn đề vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế và phát huy vai trò của nhân tố 

con người trong sự nghiệp CNH, HĐH. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

Tiếp tục tìm hiểu thêm về khái niệm người lao động công nghiệp Việt Nam, tính tích cực của 

người lao động công nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu sâu thêm về những thành tựu và hạn chế của nhà 

nước Việt Nam trong việc phát huy tính tích cực của người lao động công nghiệp trong những năm 



tới, đưa ra những khuyến nghị cần thiết đối với Nhà nước để Nhà nước nâng cao vai trò của mình 

trong việc phát huy tính tích cực của người lao động công nghiệp Việt Nam. 
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