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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

(Về mặt học thuật, lý luận, luận điểm mới về khoa học và thực tiễn) 
 

1. Về mặt học thuật, lý luận: 

Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn đầu tư nước ngoài và thu hút vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài (vốn FDI). Luận án làm rõ bản chất và vai trò của vốn đầu tư nước 

ngoài đặc biệt là đối với các nước hay địa phương tiếp nhận vốn đầu tư trong bối cảnh phát 

triển mới của địa phương cấp tỉnh hiện nay. Luận án đã đề xuất mô hình cấu trúc tuyến tính 

nghiên cứu 6 nhân tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư của các nhà đầu tư vào địa phương và 

vận dụng bộ tiêu chí này để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thu hút vốn đầu 

tư nước ngoài vào tỉnh Quảng Ninh. 

2. Luận điểm mới về khoa học và thực tiễn: 

Luận án đã phân tích thực trạng thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Ninh; đánh giá những 

kết quả thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Ninh. Phân tích thành công và hạn chế, những nguyên 

nhân của thành công và hạn chế trong thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Ninh. Luận án đã sử 

dụng mô hình phân tích nhân tố khám phá EFA, mô hình cấu trúc tuyến tính dựa trên bình 

phương tối thiểu từng phần (PLS-SEM) để phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút vốn 

FDI vào tỉnh Quảng Ninh thông qua mô hình cấu trúc tuyến tính với “Ý định đầu tư” là biến 

phụ thuộc và 6 biến độc lập là 6 nhóm nhân tố hội tụ từ rất nhiều quan sát gồm: “cơ sở hạ 

tầng”, “chính sách thu hút”, “nguồn nhân lực”, “lợi thế vị trí”, “môi trường sống” và “chất 

lượng dịch vụ công” và rút ra được kết luận về sự ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các 

nhóm nhân tố cũng như của ảnh hưởng của các biến quan sát. 

Luận án làm rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài vào tỉnh Quảng Ninh và đề xuất các nhóm giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn FDI 

vào tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh mới. Với hệ thống các luận điểm, phân tích hiện trạng và 

đề xuất các giải pháp của tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng 

Ninh trong bối cảnh phát triển mới, tác giả hy vọng sẽ đóng góp một phần công sức của mình 

để góp tiếng nói cho việc thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Ninh trong tương lai gần. 
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1. Academic significance 

The thesis has systematized the theoretical basis of foreign investment and 

attracted foreign direct investment (FDI). The thesis clarifies the nature and role of 

foreign investment, especially for countries or localities receiving investment capital in 

the context of new provincial development. The thesis has proposed a linear structure 

model to study 6 factors affecting the investment intentions of investors in the locality 

and applying this set of criteria to evaluate the factors affecting revenue collection 

attracting foreign investment into Quang Ninh province. 

2. New contribution on scientific significance and pratical significance 

The thesis has analyzed the situation of FDI attraction in Quang Ninh 

province; evaluate the results of attracting FDI into Quang Ninh province. 

Analyzing success and limitations, the causes of success and limitations in 

attracting FDI into Quang Ninh province. The dissertation has used the exploratory 

factor analysis model EFA, the linear structure model based on the partial least 

squares (PLS-SEM) to analyze the factors affecting FDI attraction in Quang Ninh 

through a linear structure model with “Investment intention” as a dependent 

variable and 6 independent variables as 6 groups of factors that converge from 

many observations including: “infrastructure”, “revenue policy”. “human resource”, 

“position advantage”, “living environment” and “quality of public service” and 

draw conclusions on the influence and level of influence of the factor groups as well 

as the influence of observed variables. 

The thesis clarifies the viewpoint, objectives and orientations to attract foreign 

direct investment capital into Quang Ninh province and proposes groups of solutions to 

enhance the attraction of FDI capital into Quang Ninh province in a new context. With 

the system of arguments, current situation analysis and solutions proposed to enhance 

the attraction of foreign direct investment into Quang Ninh province in the new 

development context, the author hopes to contribute a part of its efforts to contribute a 

voice for attracting FDI capital into Quang Ninh province in the near future. 


