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1. Về phương diện khoa học 

1.1. Từ sau năm 2000, quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam đã được nâng lên một 

tầm cao mới, quan hệ kinh tế đã có sự biến đổi về chất so với các giai đoạn trước. 

Đi tìm lời giải cho nguyên nhân của những biến đổi đó, có thể có nhiều cách tiếp 

cận, nhưng không thể tách rời những nguyên lý của chủ nghĩa Marx-lenin và 

phương pháp luận sử học macxit, theo đó “chính trị là sự biểu hiện tập trung của 

kinh tế” và “chính trị là kinh tế cô động lại”. Điều này khẳng định tính thứ hai của 

chính trị so với tính thứ nhất của kinh tế. Vì vậy, việc đi sâu nghiên cứu quan hệ 

kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam dưới góc độ Sử học là một đóng góp mới, giải đáp một 

cách thuyết phục nhất sự biến đổi về chất của mối quan hệ này trong suốt lịch sử 

bang giao gần 200 năm giữa hai quốc gia.   

1.2. Trên cơ sở kế thừa, hệ thống hóa các công trình đã nghiên cứu về từng 

lĩnh vực cụ thể của quan hệ kinh tế trong từng thời kỳ nhất định (chủ yếu ở khía 

cạnh Kinh tế học), kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần tái hiện một cách 

có hệ thống dưới góc độ Sử học  bức tranh của tiến trình quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - 

Việt Nam giai đoạn 2000 – 2012. Đặt vấn đề nghiên cứu quan hệ kinh tế song 

phương giai đoạn này và có sự so sánh với tổng thể quan hệ những giai đoạn 

trước, luận án đã tạo ra điểm mới, đóng góp tích cực nhằm tăng tính Sử học của 

công trình nghiên cứu về quan hệ kinh tế quốc tế nói chung, quan hệ kinh tế Hoa 

Kỳ - Việt Nam nói riêng.  



1.3. Từ những định chế hợp tác kinh tế song phương cùng kết quả đạt được 

trên thực tiễn quan hệ, luận án đánh giá những tác động của Hiệp định Thương 

mại song phương (BTA) và việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới 

(WTO) như là một động lực mạnh mẻ tạo ra giai đoạn phát triển mới, có sự thay 

đổi về chất trong quan hệ thương mại và đầu tư song phương những năm 2000 – 

2006 và 2007 – 2012. 

1.4. Trên cơ sở hệ thống các nhân tố tác động đến quan hệ kinh tế song 

phương và diễn biến của quá trình này, luận án đã khái quát một cách độc lập 

những đặc điểm và tính chất của quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam. 

1.5. Từ những kết quả đạt được, luận án bước đầu đưa ra những nhận xét, 

đánh giá độc lập về những thành tựu và hạn chế ở cả hai phía, những vấn đề đặt ra 

và giải pháp khắc phục, đồng thời đánh giá triển vọng và dự báo xu thế vận động 

của mối quan hệ trong những năm tới. 

2. Về phương diện thực tiễn 

  2.1. Luận án nếu được bảo vệ thành công sẽ góp phần nhất định giúp cho 

các nhà hoạch định chính sách kinh tế của phía Việt Nam cụ thể hóa và thực thi 

đường lối, chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong 

quan hệ kinh tế - thương mại với Hoa Kỳ. 

 2.2. Qua công trình này, các nhà doanh nghiệp đang hợp tác kinh doanh với 

phía Hoa Kỳ có thể tham khảo để có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp 

nhằm tiếp cận thị trường Hoa Kỳ. 

 2.3. Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, giảng dạy, 

nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng, các viện, các trung tâm nghiên cứu, 

các tổ chức kinh tế có liên quan. 
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1. In terms of science 

1.1. Since 2000, U.S. - Vietnam relationship has been upgraded to a new level with 

economic relations enjoying substantial progress compared with the previous periods. 

The causes of these changes may be found different from different approaches, but the 

best of which must be indispensible principles of Marxism - Leninism and Marxist 

historical methodology, asserting that "Politics is the most concentrated expression of 

economics" and "politics is condensed economics." This considers politics as secondary 

to economics. Therefore, in-depth research in economic relations between the United 

States and Vietnam from a historical perspective is of certain original contributions to 

science by interpreting in a most convincing way the changes in nature of the investigated 

relationship throughout history between the two countries for nearly 200 years.  

1.2. By inheriting and systematizing the results achieved by previous research works in 

various aspects of economic relations during certain periods (mainly from economic 

studies), the thesis research has obtained important results that can contribute to the 

mapping of the process of economic relations between the United States and Vietnam in  

the period of 2000-2012 from a systematic historical perspective. Background research of 

bilateral economic relations at this stage and the overall comparison with the previous 

phase relationships help create originality of the thesis and positive contributions to the 

increase of historical fundaments of research works in international economic relations in 

general, and economic relations between the United States and Vietnam, in particular . 

 



1.3. Based on the institutions of the bilateral economic cooperation and achievements 

resulting from the practice of advancing these relations, the thesis assessed the impacts 

brought about by the Bilateral Trade Agreement (BTA) and Vietnam’s joining the World 

Trade Organization (WTO) as strong motivations to create a new stage of development, 

indicating a qualitative change in trade and bilateral investment relations in the years 

2000-2006 and 2007-2012 . 

1.4. Based on a system of factors affecting the bilateral economic relations and the 

progress of this process, the thesis has given an independent generalization of the 

characteristics and nature of economic relations between the United States and Vietnam. 

1.5. From its findings, the thesis has made initial judgments, independent assessment of 

the achievements and limitations from both sides, pointed out the existing problematic 

issues and suggested feasible solutions to overcome them. It also anticipates the future 

trends and forecasts the development of the relationship in the coming years. 

 

2. In terms of practical activities 

 2.1. The thesis, once successfully defended, is certain to be helpful to Vietnamese policy 

makers in specifying and implementing economic guidelines and foreign economic 

policies set by the Party and the State of Vietnam in the field of economic and 

commercial relations with the United States. 

2.2. The thesis is also a good source of reference for entrepreneurs and businessmen 

dealing with the U.S. partners to build appropriate business strategies in order to be 

successful in the U.S. market . 

2.3. The thesis can be used as reference for students and lecturers in learning, teaching 

and doing research in universities, colleges, institutes, research centers, and economic 

organizations and agencies. 

 

 


