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Những đóng góp mới của luận án 

- Về mặt lý luận: 

Luận án hệ thống hoá các quan niệm về nguồn lực văn hoá, đưa ra quan 

niệm về nguồn lực văn hoá, phân tích vai trò của nguồn lực văn hoá với sự phát 

triển kinh tế ở Hà Nội (qua nghiên cứu tại làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm và 

làng Mông Phụ, thị xã Sơn Tây). Từ đó, luận án nghiên cứu những vấn đề đặt ra 

đối với việc phát huy nguồn lực văn hoá để phát triển kinh tế ở Hà Nội. 

- Về thực tiễn:   

Luận án đã khảo sát thực trạng phát huy nguồn lực văn hóa để phát triển 

kinh tế ở hai làng Bát Tràng và Mông Phụ; chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu 

trong quá trình phát triển kinh tế của hai làng trên cơ sở khai thác nguồn lực văn hóa. 

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý 

kinh tế, văn hóa địa phương những gợi ý cần thiết khi hoạch định chính sách, 

đưa ra các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, phát huy lợi thế văn 

hóa của Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, kết quả nghiên cứu của luận án cũng giúp 

cho cộng đồng dân cư các làng ở Hà Nội thấy được nguồn lực văn hóa của mình 

có vai trò to lớn như thế nào trong việc phát triển kinh tế để tích cực, chủ động 

tìm các giải pháp, cách thức phát huy. 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2017 
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