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1. Đề tài luận án: “Giải pháp tài chính để phát triển làng nghề ở tỉnh Nghệ An” 

2. Chuyên ngành : Tài chính Ngân hàng             Mã số: 62.34.02.01 

3. Họ và tên NCS: Ngô Hồng Nhung 

4. Họ và tên cán bộ hưỡng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Hoàng Thị Thúy Nguyệt 

  2. PGS.TS. Nguyễn Huy Thịnh 

5. Những kết luận mới của luận án: 

Thứ nhất: Luận án đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về làng nghề, phát 

triển làng nghề, các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển làng nghề. Các nhân 

tố được nghiên cứu theo mô hình chuỗi khép kín  bao gồm nhân tố cơ sở hạ tầng và 

môi trường của làng nghề, nhân tố sản xuất, yếu tố thị trường. Tác giả đã đánh giá 

các giải pháp tài chính bao gồm: Chi NSNN, Tín dụng và Thuế tác động đến các 

nhân tố này như thế nào. 

Thứ hai: Luận án cũng nêu ra 05 bài học kinh nghiệm của một số nước trong 

khu vực như Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc đã sử dụng 3 giải pháp chi NSNN, 

tín dụng và thuế đối với quá trình phát triển làng nghề. Bên cạnh đó, tác giả nghiên 

cứu tại một số địa phương như Bắc Ninh, Quảng Nam và Thái Nguyên và rút ra 08 

bài học ý nghĩa đối với tỉnh Nghệ An.  

Thứ ba: Luận án đã đưa ra “bức tranh cơ bản” về làng nghề tại Nghệ An giai 

đoạn 2010-2015. Bên cạnh các kết quả đạt được, tác giả đưa ra các tồn tại và nguyên 

nhân của những tồn tại đó. 

Thứ tư: Luận án đánh giá thực trạng sử dụng các giải pháp tài chính đến từng 

nhân tố ảnh hưởng đến phát triển làng nghề tại Nghệ An giai đoạn 2010-2015 thông 

qua số liệu tổng hợp của tác giả và điều tra bằng phiếu với 146 chủ cơ sở làng nghề, 

phỏng vấn một số chủ làng nghề có uy tín, kinh nghiệm lâu năm tại các làng nghề. 



Đó là những dữ liệu quan trọng để từ đó tác giả phân tích những kết quả đạt được của 

từng giải pháp tài chính tác động đến sự phát triển làng nghề ở Nghệ An . Trong mỗi 

giải pháp tài chính, tác giả đều đưa ra được kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân 

của từng giải pháp tài chính đến quá trình phát triển làng nghề. 

Thứ năm: Tác giả đưa ra được 04 nhóm nguyên nhân từ cơ quan nhà nước, 2 

nhóm nguyên nhân từ cơ quan thuế và nguyên nhân từ cơ quan làng nghề còn làm 

hạn chế quá trình phát triển tại làng nghề ở Nghệ An. 

Thứ sáu: Từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan, luận án đã đi sâu 

nghiên cứu đề xuất hoàn thiện 3 nhóm giải pháp về chi NSNN, tín dụng, thuế và 

nhóm giải pháp điều kiện, kiến nghị phù hợp với những nguyên nhân đã được rút ra 

trong quá trình nghiên cứu thực trạng sử dụng giải pháp tài chính đối với phát triển 

làng nghề . Trong đó nhóm giải pháp về chi NSNN và tín dụng có tính khả thi và có 

căn cứ để triển khai vào thực tiễn phát triển làng nghề ở tỉnh Nghệ An.  

Luận án sẽ là một trong những tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu về các giải 

pháp tài chính đối với làng nghề nói chung và làng nghề tại Nghệ An nói riêng. 

Những phân tích, đánh giá về thực trạng sử dụng giải pháp tài chính đến các nhân tố 

càng thể hiện vai trò của các giải pháp tài chính đối với sự phát triển làng nghề. Một 

số giải pháp tài chính được tác giả đề xuất sẽ góp phần hoàn thiện chính sách phát 

triển làng nghề tại Nghệ An. 
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