
1. Tên nhiệm vụ: Giải pháp phát huy năng lực nội sinh đảm bảo cho kinh tế Đồng 
Nai phát triển bền vững 
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Khoa Quản lý kinh tế, Học viện CTQG Hồ Chí 
Minh 
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính: 
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS Ngô Quang Minh 
Cá nhân tham gia: PGS.TS Kim Văn Chính, TS. Đặng Đức Đạm, TS. Phan 

Trung Chính, GS. Đào Xuân Sâm, PGS.TS Bùi Tất Thắng, PGS.TS. Bùi Tất 
Thắng, TS. Nguyễn Tuấn Phong, PGS.TS Ngô Doãn Vịnh, ThS Tạ Quốc Lâm, 
ThS Nguyễn Xuân Trọng, ThS. Nguyễn Xuân Hà 

4. Mục tiêu của nhiệm vụ: 
Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng những luận cứ khoa học, căn cứ thực tiễn 
góp phần phát huy năng lực nội sinh, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực của tỉnh, 
khaithác những nguồn lực tiềm ẩn phục vụ phát triển kinh tế theo quan điểm phát 
triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Trên cơ sở 
đó đề tài đề xuất hệ thống quan điểm, giải pháp và một số kiến nghị phát huy năng 
lực nội sinh đảm bảo kinh tế Đồng Nai phát triển bền vững 
5. Kết quả thực hiện: 

Đề tài đã phân tích được những đóng góp của từng yếu tố sản xuất và mối quan hệ 
giưa các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế ở Đồng Nai; Phân tích được thực trạng 
tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai theo xu hướng bến vững, trên cơ sở các nguồn 
nội lực của tỉnh. Đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong việc sử 
dụng các nguồn ngoại lực như: hạn chế trong sử đất đai, nguồn nhân lực, huy động 
và sử dụng vốn tại chỗ, sử dụng thành tựu khoa học công nghệ, năng lực kinh 
doanh và quản lý; Làm rõ về quá trình hình thành và khái niệm về phát triển bền 
vững, nêu được những đặc điểm cơ bản, tiêu chí đo lường, mức độ các nhân tố tác 
động và các điều kiện đảm bảo cho phát triển bền vững 
 
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 12/2005 đến tháng  5/2006 
7. Kinh phí thực hiện:      đồng  

 

 

 

 

 
 


