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

- Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lí luận về chất lượng tăng trưởng kinh tế,  góp phần làm rõ 

sự khác biệt giữa các khái niệm tăng trưởng kinh tế, chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế 

và phát triển bền vững. Hình thành được các nhóm tiêu chí đánh giá , các nhân tố tác động đến chất 

lượng tăng trưởng kinh tế của một nền kinh tế quốc gia nói chung và một địa phương như thủ đô Hà 

Nội nói riêng. 

- Đã phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội  trên các khía cạnh 

kinh tế, xã hội và môi trường theo các nhóm tiêu chí đã đề ra , từ đó chỉ ra những hạn chế và nguyên 

nhân trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội thời gian qua . 

- Đã đề xuất quan điểm , mục tiêu, định hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng 

kinh tế của Hà Nội thời gian tới. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

- Phương thức tiếp cận nghiên cứu và hệ thống các nhóm tiêu chí đánh giá chất lượng tăng trưởng 

kinh tế của Luận án có thể áp dụng cho việc nghiên cứu phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp 

nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của một số thành phố, địa phương ở Việt Nam. 



13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

-  Nghiên cứu khía cạnh xã hội của chất lượng tăng trưởng kinh tế và đề xuất các giải pháp hoàn 

thiện các chính sách xã hội nước ta nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế trong thời gian 

tới.  
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