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 VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 
1. Đề tài luận án: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho y tế ở Việt Nam. 
2. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng              Mã số: 09.34.02.01  
3. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Lan Anh 
4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. TS. Phạm Văn Khoan 
                                                             2. TS. Phạm Thị Hoàng Phương 
5. Những kết luận mới của luận án: 

 Thứ nhất, luận án đã hệ thống hoá và làm rõ lý thuyết về quản lý chi thường xuyên 
NSNN cho y tế qua các nội dung: khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc, phương thức quản lý; 
nội dung quản lý; các tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý chi thường 
xuyên NSNN cho y tế.  

Thứ hai, luận án đưa ra 03 bài học có tính thực tiễn, có thể vận dụng cho Việt Nam 
về quản lý chi thường xuyên NSNN cho y tế thông qua nghiên cứu kinh nghiệm quản lý 
chi thường xuyên NSNN cho y tế của một số quốc gia trên thế giới.  

Thứ ba, luận án đã khái quát được hệ thống y tế và cơ sở pháp lý về chi thường 
xuyên NSNNN cho y tế Việt Nam. Đồng thời, luận án phân tích và làm rõ các kết quả đạt 
được cũng như hạn chế và nguyên nhân hạn chế về thực trạng quản lý chi thường xuyên 
NSNN cho y tế ở Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020.  

Thứ tư, luận án đã đề xuất các mục tiêu, quan điểm, định hướng và 06 nhóm giải 
pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý chi thường xuyên NSNN cho y tế Việt 
Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 dựa trên cơ sở lý luận gắn với thực tế, phù 
hợp với xu hướng cải cách quản lý tài chính công theo hướng hiện đại và yêu cầu về CSSK 
của người dân trong điều kiện bình thường mới. 

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022.  
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