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PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG 

CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

TẠI HÀ NỘI. 

 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  DƯƠNG NGỌC THANH             

2. Giới tính:  Nam 

3. Ngày sinh: 15 tháng 12 năm 1974                                      

4. Nơi sinh: Hà Nội 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2390/SĐH, ngày 29 tháng 6 năm 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: Phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà 

Nội. 

8. Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị.                                

9. Mã số: 62.31.01.01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Dũng 

 Khoa Kinh tế  chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

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

Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã khái quát có chọn lọc những vấn đề lý luận về phân phối thu 

nhập qua các trường phái kinh tế thị trường. Từ đó làm mới lý luận về lợi ích kinh tế, phân phối thu 

nhập. Tác giả đã đưa ra khái niệm và mô hình  thể chế phân phối thu nhập cùng các chỉ tiêu công 

bằng xã hội trong phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Từ việc 

phân tích thực trạng của phân phối thu nhập trong loại hình doanh nghiệp này ở Hà Nội, luận án chỉ 

ra: Thể chế phân phối trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa hình thành theo khuôn 

khổ nhất định, khung pháp luật còn nhiều bất cập, chồng chéo; các chủ thể còn nhiều mâu thuẫn 

trong phân chia lợi ích kinh tế; các cơ chế vận hành chưa linh hoạt; các thị trường đầu vào cơ bản 

chưa đáp ứng được xu hướng phát triển của nền kinh tế; sự mất công bằng xã hội trong phân phối 

thu nhập của các loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, các loại lao động đang tồn tại khó 

giải quyết thoả đáng; các vấn đề xã hội như đình công, bãi công, tranh chấp lao động gây bất ổn tình 

hình kinh tế - xã hội và trong nội bộ doanh nghiệp đang đặt ra những vấn đề thách thức cần được 

giải quyết.  

Lý luận và thực tiễn đòi hỏi Hà Nội phải sớm hoàn thiện thể chế phân phối thu nhập trong loại hình 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Luận án đã đưa ra 3 quan đểm và 4 giải pháp hoàn thiện 
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thể chế phân phối thu nhập ở loại hình doanh nghiệp này nhằm đảm bảo hài hoà các lợi ích, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ cho công 

tác giảng dạy. Là cơ sở đề xuất cho Thành phố Hà Nội đưa ra các quyết sách nhằm hoàn thiện 

quan hệ phân phối thu nhập trong doanh nghiệp Thủ đô. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Luận án là cơ sở lý luận để tiếp tục nghiên cứu về phân 

phối thu nhập trong các doanh nghiệp.  

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

Tiếng Việt 

1. Dương Ngọc Thanh (2011), Tiền công - Tiền lương và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, 

Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội. 

2. Dương Ngọc Thanh (2012), "Vai trò kép của lao động", Tạp chí thuế Nhà nước (số 17), tr.30-31. 

3. Dương Ngọc Thanh (2012), “Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

tại Hà Nội”, Tạp chí Lý luận chính trị (số 5), tr.57- 61. 

4. Dương Ngọc Thanh (2012), "Bảo vệ quyền lợi người lao động khu công nghiệp: Giải pháp nào 

khả thi?", Tạp chí thuế Nhà nước (số 50), tr.28-29. 

    Tiếng Anh 

1. Duong Ngoc Thanh (2011), “Income Distribution on FDI enterprices in HaNoi”, International Young 

Scholar Exchange Workshop, Kyoto University, Japan, 8 - 2011, Kyoto University, August 3, Kyoto, 

Japan, pp. 93-104. 

 


