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1. Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản liên quan đến kinh tế thể
thao nói chung và nhu cầu, tiêu dùng TDTT nói riêng. Đồng thời khái quát được
các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, làm cơ
sở khoa học cho việc đánh giá cũng như xác định nhu cầu và tiêu dùng TDTT
khu dân cư Thị xã Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh.
2. Luận án đã lựa chọn được 03 tiêu chí xác định nhu cầu TDTT và 04
tiêu chí xác định tiêu dùng TDTT khu dân cư thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh. Trên
cơ sở các tiêu chí đã lựa chọn, tác giả đã khảo sát, thu thập số liệu, phân tích
đánh giá, so sánh và bàn luận để đưa ra những hạn chế trong đáp ứng nhu cầu
TDTT của người dân trên địa bàn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
3. Luận án đã đề xuất được 06 giải pháp tăng nhu cầu và tiêu dùng góp
phần phát triển TDTT ở thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh (bao gồm 25 giải pháp nhỏ
và 06 chỉ số đo chung) tương đối chi tiết và cụ thể.
Kết quả trên là những đóng góp mới có giá trị về mặt khoa học, xã hội nói
chung và phát triển TDTT quần chúng, TDTT trường học trên địa bàn thị xã Từ
Sơn tỉnh Bắc Ninh nói riêng.
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ABOUT THE NEW CONTRIBUTIONS OF THESIS
Thesis theme: "Determining the needs and consumption of physical education and
sports in residential district of Tu Son town Bac Ninh province"
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Full name: NGUYEN THU HUONG
Training Course: Regular focus
Training time: From December, 2012 to December, 2016
Instructor: 1. Prof. Dr. Duong Nghiep Chi
2. Assoc. Prof. Dr. Tran Duc Dung
Name of training institution: Bac Ninh University of Sports.
THE NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS
1. The thesis systematized the basic issues related to the sports economy in
general and the requirement, consumption of sport in private. Concurrently generalize
the published scientific projects related to the research, as the scientific basis for the
assessment as well as the demand and consumption of physical education in residential
district of Tu Son town Bac Ninh province.
2. The thesis selected three criterions to determine the demand for sport and
four criterions to determine the consumption of physical education and sports in the
residential district of Tu Son town, Bac Ninh province. Based on the criteria selected,
the author has investigated, collected data, analyzed, evaluated, compared and
discussed to put restrictions on satisfy the demand of physical education and sports of
the people in the residential district of Tu Son town, Bac Ninh province.
3. The thesis proposed 06 solutions to increase requirement and consumption,
to contribute for developtment in Tu Son town, Bac Ninh province (including 25 small
solutions and 06 general index). Relatively detailed and specific.
The result is the new contributions of scientific and social value in general and
the development of mass sports, school sports in the residential district of Tu Son
town, Bac Ninh province.
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