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VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Đề tài luận án: "Quản lý vốn đầu tư công tại Bộ Y tế Việt Nam”  

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

3. Họ và tên NCS: Nguyễn Đại Hùng  

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS, TS Đặng Văn Du và PGS, TS Nguyễn Hữu Huệ  

5. Những kết luận mới của luận án 

5.1 Về lý luận: Luận án nghiên cứu quản lý vốn đầu tư công tại Bộ Y tế theo hai giác độ: phân cấp 

quản lý; và quy trình quản lý vốn đầu tư công. Khi giới hạn không gian nghiên cứu chỉ gắn với Bộ 

Y tế và các đơn vị trực thuộc có sử dụng vốn đầu tư công, thì việc thực hiện đúng, đủ các quy định 

của pháp luật có liên quan đến quản lý vốn đầu tư công; phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền 

hạn trong quản lý; và luôn phải hướng tới công bằng, hiệu quả, lại được coi là các nguyên tắc ưu 

tiên trong quản lý khoản vốn này. Lựa chọn và hiệu chỉnh 06 tiêu chí: (i) tổng thực chi so với ngân 

sách gốc được phê duyệt; (ii) các nội dung thực chi so với ngân sách gốc được phê duyệt; (iii) số dư 

và giám sát phát sinh nợ đọng trong thanh toán chi tiêu; (iv) mức độ cạnh tranh, hiệu quả sử dụng 

vốn và kiểm soát trong mua sắm đấu thầu; (v) hiệu quả kiểm toán nội bộ; (vi) chất lượng và mức độ 

kịp thời của báo cáo ngân sách trong năm, trong bộ tiêu chí đánh giá trách nhiệm giải trình tài chính 

và chi tiêu công được coi là các tiêu chí đánh giá quản lý vốn đầu tư công tại Bộ Y tế phù hợp.  

5.2 Về thực tiễn: Trên cơ sở lý luận về phân cấp và quy trình quản lý vốn đầu tư công cho y tế đã 

được xác lập, kết hợp với các thông tin thu được từ 178 phiếu điều tra và các nguồn khác, luận án 

đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư công tại Bộ Y tế giai đoạn 2016-

2020, cho thấy mô hình phân cấp quản lý vốn đầu tư công tại Bộ Y tế trong thời gian nghiên cứu 

chưa hoàn toàn tuân thủ với các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư công và vốn đầu tư công. 

Chính yếu tố này đã dẫn đến một loạt hệ lụy trong quy trình quản lý vốn đầu tư công, như: lập và 

phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công thường chậm; mức độ tuân thủ trong chấp hành vốn kế hoạch 

đầu tư công chưa cao; kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư công chưa thường 

xuyên và còn mang nặng tính hình thức. Đối chiếu với các tiêu chí đánh giá quản lý vốn đầu tư 

công thì công tác quản lý vốn đầu tư công tại Bộ Y tế đều nằm ở mức quá thấp không thể xếp hạng 

được.  

Từ định hướng phát triển ngành y tế giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 và những diễn biến 

phức tạp về kinh tế - xã hội trên thế giới và trong nước; đặc biệt là hậu quả của đại dịch Covid-19, 

kết hợp với thực trạng quản lý vốn đầu tư công tại Bộ Y tế thời gian qua, luận án đã xác lập 04 

nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện phân cấp quản lý và từng khâu của quy trình quản lý vốn đầu tư 

công tại Bộ Y tế đến 2025, tầm nhìn đến 2030. Ba điều kiện để thực hiện giải pháp cũng được xác 

lập để củng cố thêm tính khả thi cho các giải pháp. 

 

Hà Nội, ngày … tháng .. năm 2022 
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