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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Làm mới, làm rõ hơn cơ sở lý luận về chức năng hay hoạt động của nhà nước biểu đạt vai trò của
nhà nước trong hoạt động xuất khẩu: trong đó phân tích chức năng của nhà nước về hoạt động xuất
khẩu trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung và trong nền kinh tế thị trường hiện đại; luận án đưa ra
khung phân tích vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu ở các nước thành viên WTO; phân
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Nam giai đoạn 2011 – 2020, luận án đề xuất 3 quan điểm về vai trò của nhà nước trong hoạt động
xuất khẩu và 5 nhóm khuyến nghị nhằm thực hiện đầy đủ vai trò của nhà nước Việt Nam trong hoạt
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định chính sách xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và trong việc nghiên cứu, giảng dạy,
học tập.
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