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THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM 

TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN MẠNH HÙNG    2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 06/11/1978           4. Nơi sinh: Hải Dương 

    5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2393/SĐH ngày 29/6/2007 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: "Thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh 
tế quốc tế" 

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị    9. Mã số: 62.31.01.01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. GS. TS. Vũ Văn Hiền; TS. Đặng Đình Thanh 

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

Đóng góp nổi bật của Luận án là nghiên cứu vấn đề phát triển thị trường khoa học và công nghệ 

theo góc độ tiếp cận từ những tác động của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đóng góp này được thể 

hiện ở những nội dung cụ thể như sau: (1) Xây dựng được khung lý thuyết về phát triển thị trường khoa 

học và công nghệ dưới tác động của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc đề xuất và phân 

tích những nội dung và tiêu chí đánh giá quá trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ dưới tác 

động của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; (2) Tổng kết kinh nghiệm phát triển thị trường khoa học và 

công nghệ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở một số quốc gia theo các nội dung, tiêu chí đã đề 

xuất để rút ra được một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; (3) Thực hiện được những phân tích và 

đánh giá tương đối toàn diện thực trạng phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam dưới tác 

động của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2000-2010 theo những nội dung, tiêu chí đã đề 

xuất; (4) Đề xuất được một số quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm phát triển thị trường khoa học và 

công nghệ ở Việt Nam để đưa thị trường này phát triển nhanh và mạnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế 

quốc tế ngày càng diễn ra với tốc độ nhanh và quy mô rộng lớn hơn.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

Kết quả của luận án có thể được tham khảo để xây dựng chiến lược phát triển thị trường khoa 

học và công nghệ ở Việt Nam trong thời gian tới. Cách tiếp cận và kết quả nghiên cứu về phát triển thị 

trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam dưới tác động của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế còn có 

thể áp dụng cho những thị trường khác.   

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 
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 Nghiên cứu các yếu tố cấu thành thị trường khoa học và công nghệ dưới sự tác động của tiến trình 

hội nhập kinh tế quốc tế để hoàn thiện và phát triển các yếu tố này theo các nội dung và tiêu chí đã đề xuất.   

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

A. Các bài báo: 

1) Nguyễn Mạnh Hùng(2008), “Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam“, Đảng lãnh đạo xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr. 321-330. 

2) Nguyễn Mạnh Hùng (2010), “Nguồn lực khoa học và công nghệ cho quá trình công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá ở Việt Nam hiện nay", Giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá và hội nhập quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr. 82-92. 

3) Nguyễn Mạnh Hùng (2010), "Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong phát triển 

bền vững nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam hiện nay", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những vấn đề kinh 

tế - xã hội ở nông thôn trong quá công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam,  Trung tâm Đào tạo, Bồi 

dưỡng giảng viên lý luận chính trị, mã số 28-KHXH-2010, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 255-262. 

4) Nguyễn Mạnh Hùng (2010), “Thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam: Thực trạng và một số 

khuyến nghị", Tạp chí Kinh tế và phát triển Tập II (161), tr. 25-31. 

5) Nguyễn Mạnh Hùng (2010), “Chính sách tài chính vĩ mô cho phát triển thị trường khoa học và công 

nghệ- Kinh nghiệm của một số quốc gia và khuyến nghị đối với Việt Nam", Tạp chí Kinh tế và phát triển 

Tập II (162), tr. 142-146. 

B. Đề tài NCKH: 

6) Nguyễn Mạnh Hùng (2008), Môi trường thể chế cho việc phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở 

Việt Nam, Đề tài NCKH cấp cơ sở Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học 

Quốc gia Hà Nội.                                        

      

 

 

 

         


