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5. Những kết luận mới của luận án 

5.1 Về lý luận: Luận án nghiên cứu ba nội dung giám sát đầu tư công của Quốc hội là: giám 

sát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư công; giám sát quá trình thực hiện hoạt 

động đầu tư công và giám sát thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát về đầu tư công. Khẳng định sử 

dụng bốn công cụ để giám sát tốt nhất đầu tư công của Quốc hội là: Hệ thống báo cáo về hoạt động 

đầu tư công; Giám sát chuyên đề; Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn của đối tượng bị giám sát và 
tổ chức Đoàn giám sát hoặc Đoàn công tác, khảo sát phục vụ hoạt động giám sát. Để làm rõ kết quả 

giám sát đầu tư công của Quốc hội, luận án sử dụng bốn tiêu chí: Tính hiệu lực; Tính phù hợp; Tính 

tương thích và Tính bền vững. 

5.2 Về thực tiễn: Giám sát đầu tư công của Quốc hội Việt Nam được thực hiện dựa trên cơ 

sở hiến pháp và tính quyền lực của cơ quan dân cử tối cao. Căn cứ vào các nội dung lý thuyết đã được 

xác lập ở chương 1 và kết quả của các nghiên cứu trước, luận án sử dụng 4 chỉ tiêu: tính hiệu lực; 

tính phù hợp; tính tương thích và tính bền vững để đánh giá thực trạng giám sát đầu tư công  của 

Quốc hội Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019 thông qua 496 phiếu điều tra khảo sát với các đại biểu 

Quốc hội, phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi. Kết quả điều tra cho thấy mức độ khác nhau về 

kết quả giám sát đầu tư công của Quốc hội Việt Nam. Trong đó, nổi bật một vấn đề đó là hiệu lực của 

giám sát đầu tư công do Quốc hội Việt Nam thực hiện chỉ thực hiện được khi các kết luận, kiến nghị 

sau giám sát đầu tư công được thi hành. Bên cạnh đó, giám sát đầu tư công của Quốc hội Việt Nam 

được đánh giá là cần được tiến hành kịp thời, thường xuyên hơn để đảm bảo tính phù hợp; tập trung 

giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và hiệu quả đầu tư 

công để thỏa mãn tính tương thích. Ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của giám 

sát đầu tư công do Quốc hội Việt Nam thực hiện tạo nên tính bền vững của hoạt động này.  

Trên cơ sở đó, luận án đưa ra 3 nhóm giải pháp để hoàn thiện giám sát đầu tư công của Quốc 

hội, trong đó giải pháp có tính chiến lược đó là xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng 

dẫn cụ thể về giám sát đầu tư công của Quốc hội. Bên cạnh đó, một số giải pháp mang tính đột phá 

cũng được đề xuất như xây dựng bộ tiêu chí đánh giá giám sát đầu tư công của Quốc hội và ứng dụng 

công nghệ dữ liệu lớn để thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về  đầu tư công. Nhờ đó, đầu tư 

công của Việt Nam mới thực hiện được sứ mệnh tạo lập cơ sở hạ tầng và kiến thiết quốc gia.  
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