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VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Đề tài luận án: Quản lý chi ngân sách nhà nước ở tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hòa 

Dân chủ Nhân dân Lào 

2. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng.   Mã số: 9.34.02.01 

3. Họ và tên NCS: KhamLa VILAKOUN 

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Xuân Trường và TS Bùi Tiến 

Hanh 

5. Những kết luận mới của luận án 

Luận án đã có những đóng góp mới sau đây về lý luận và thực tiễn: 

Một là, về lý luận, luận án đã hệ thống hoá, phân tích góp phần làm phong phú thêm 

một số vấn đề lý luận cơ bản về chi NSNN và quản lý chi NSNN. 

Hai là, luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý chi NSNN của một số địa 

phương ở nước CHDCND Lào và Việt Nam. Từ đó, rút ra 04 bài học kinh nghiệm về 

quản lý chi NSNN cho tỉnh Viêng Chăn. 

Ba là, luận án phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng quản lý chi NSNN tỉnh 

Viêng Chăn giai đoạn 2016 - 2020.  

Bốn là, luận án đã đề xuất 2 nhóm giải pháp lớn với nhiều giải pháp cụ thể và 02 

kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý chi NSNN tỉnh Viêng Chăn đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030, trong đó, đáng chú ý là các giải pháp: Nâng cao năng lực quản lý ngân 

sách của bộ máy và phân cấp quản lý; rà soát hoàn thiện chế độ, chính sách, định mức 

trong lập dự toán chi và chấp hành chi ngân sách nhà nước; hình thành khung chính sách 

kinh tế nhiều năm và hoàn thiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội làm cơ sở xây dựng 

dự toán ngân sách dài hạn; phân bổ ngân sách theo thứ tự ưu tiên phù hợp với mục tiêu 

quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; mở rộng quyền tự chủ của đơn vị 

thụ hưởng ngân sách nhà nước; nâng cao quả kiểm tra, thanh tra quản lý và sử dụng ngân 

sách tỉnh. 

       Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022 
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