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THU HÚT FDI CHO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA VIỆT NAM 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thu Phương            

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 02/05/1981                                                 

 4. Nơi sinh: Hà Nội 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:1693/QĐ-SĐH ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Giám 

đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 

7. Tên đề tài luận án: Thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam 

8. Chuyên ngành : KTTG&QHKTQT                            

9. Mã số: 62 31 07 01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, TS. Vũ Anh Dũng 

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

- Luận án hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận về nguồn vốn FDI, công nghiệp hỗ trợ và mối 

quan hệ giữa FDI và CNHT cũng như những nhân tố tác động đến thu hút FDI cho phát triển 

công nghiệp hỗ trợ. 

- Luận án nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc thu hút FDI cho phát triển CNHT ở một số 

nước trên thế giới, vùng lãnh thổ (Đài Loan, Thái Lan, Malaysia) và rút ra những bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam. 

- Luận án phân tích và làm rõ thực trạng thu hút FDI cho phát triển CNHT ở Việt Nam, chỉ ra 

những hạn chế và nguyên nhân của chúng. 

- Luận án đưa ra định hướng và một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI cho phát triển 

CNHT của Việt Nam. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  
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- Những nghiên cứu trong luận án có giá trị tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, các 

nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, và sinh viên, học viên cao học ngành kinh tế. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo 

- Thu hút FDI vào các dự án CNHT sử dụng công nghệ cao, dự án có cam kết chuyển giao công 

nghệ. 

- Nâng cao giá trị của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:  

- Phùng Xuân Nhạ (chủ nhiệm), Phạm Thu Phương và các thành viên (2006), Đề tài đặc biệt cấp 

ĐHQGHN: Bản chất kinh tế của các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, 2004-

2006. 

- Phùng Xuân Nhạ (chủ nhiệm), Phạm Thu Phương và các thành viên (2010),  Đề tài trọng điểm 

cấp ĐHQGHN: Điều chỉnh chính sách đầu tư nước ngoài ở Việt nam trong tiến trình hội nhập kinh 

tế quốc tế, 2007-2010. 

- Phùng Xuân Nhạ (chủ biên), Phạm Thu Phương, và các thành viên (2010),  Điều chỉnh chính 

sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

- Phạm Thu Phương (2012), “Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển công nghiệp hỗ trợ 

của Đài Loan và hàm ý chính sách cho Việt Nam”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế 

giới (số tháng 11), tr. 9-16. 

- Phạm Thu Phương (2012), “Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Malaysia và bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (số tháng 12), tr.44-52. 

 

 


