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1. TÓM TẮT LUẬN ÁN 

Luận án tập trung nghiên cứu động lực phát triển ngành công nghiệp điện tử thành 

phố Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế. Nội dung của Luận án gồm 5 chương như sau: 

Chương 1. Tổng quan nghiên cứu. Lược khảo các nghiên cứu lý thuyết, tổng quan 

các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Trên cơ 

sở đó Luận án xác định khoảng trống nghiên cứu và đề xuất khung phân tích nội dung 

nghiên cứu. 

Chương 2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Trình bày các nội dung cơ bản 

về động lực phát triển ngành công nghiệp điện tử; cơ sở lý thuyết và các thành phần tạo 

động lực phát triển ngành công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc 

tế. Bên cạnh đó, Chương 2 xây dựng mô hình nghiên cứu, nội dung phân tích động lực phát 

triển; xây dựng giả thuyết nghiên cứu về các yếu tố tác động đến các thành phần tạo động 

lực phát triển ngành công nghiệp điện tử. 

Chương 3. Thiết kế và phương pháp nghiên cứu. Mô tả thiết kế nghiên cứu được 

Luận án sử dụng trong nghiên cứu về động lực phát triển ngành công nghiệp điện tử thành 

phố Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế. Nội dung chương bao gồm quy trình nghiên cứu, 

phương pháp thu thập dữ liệu và hệ thống phương pháp phân tích dữ liệu nghiên cứu. 

Chương 4. Thực trạng và kết quả nghiên cứu. Trình bày kết quả và thảo luận kết 

quả nghiên cứu của Luận án, bao gồm: kết quả phân tích động lực phát triển, kết quả phân 

tích các yếu tố tác động đến các thành phần tạo động lực phát triển và kết quả phân tích nội 

dung, hình thức hoạt động của các thành phần tạo động lực phát triển ngành công nghiệp 

điện tử thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế. 



Chương 5. Giải pháp. Định hướng và đề xuất các giải pháp tạo động lực phát triển 

ngành công nghiệp điện tử thành phố trong hội nhập quốc tế. Ngoài ra, chương 5 gợi ý một 

số chính sách nền tảng để hình thành điều kiện và tiền đề tạo động lực phát triển ngành điện 

tử có hiệu quả, chất lượng.   

2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Thứ nhất, về mặt lý thuyết thì động lực phát triển ngành công nghiệp bao gồm hai 

phương diện: động lực gia tăng sản lượng và động lực nâng cao chất lượng. Đồng thời, 

trong bối cảnh hội nhập, vấn đề động lực phải xét đến các thành phần phát sinh từ hội nhập 

nhưng có khả năng tạo lực đẩy định hình chuyển động năng suất để thúc đẩy ngành công 

nghiệp điện tử phát triển.  

Thứ hai, về thực tiễn thì hoạt động đổi mới, cải tiến và tín hiệu đổi mới, cải tiến lan 

toả từ doanh nghiệp FDI là động lực phát triển ngành công nghiệp điện tử thành phố Hồ 

Chí Minh trong hội nhập quốc tế. Đồng thời, các doanh nghiệp FDI đã có các đóng góp 

quan trọng vào sản lượng ngành điện tử thành phố Hồ Chí Minh.  

3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY 

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

Cung cấp cho các doanh nhiệp điện tử, các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định 

chính sách cơ sở lý luận và thực tiễn về động lực phát triển trong hội nhập quốc tế để từ đó 

xác định phương pháp, cách thức phát triển hiệu quả, bền vững. 

Các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng, bổ sung các thành phần tạo động lực để 

xây dựng thành khung phân tích tổng quát về động lực phát triển ngành công nghiệp trong 

bối cảnh nền kinh tế tham gia AEC và TPP. 
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