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1. Đề tài luận án: Quản lý nợ chính quyền địa phương ở Việt Nam  

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

3. Họ và tên nghiên cứu sinh: Dương Thị Mỹ Linh  

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS, TS. Hoàng Thị Thuý Nguyệt  

5. Những đóng góp mới của luận án: 

Luận án có ý nghĩa thiết thực trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.  

Về lý luận:  
Luận án tổng luận và làm sâu sắc thêm các vấn đề liên quan đến quản lý nợ 

chính quyền địa phương như khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc, công cụ, phương 

thức, tổ chức bộ máy và các nhân tố ảnh hưởng. Luận án cụ thể hóa và làm sáng 

tỏ quy trình quản lý chính quyền địa phương theo 03 nội dung gồm lập kế hoạch, 

tổ chức thực hiện và giám sát vay, trả nợ chính quyền địa phương. 

Đặc biệt, luận án xây dựng 08 chỉ số giám sát quy mô nợ, cơ cấu nợ và khả 

năng trả nợ của chính quyền địa phương; 12 chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý nợ 

chính quyền địa phương.   

Về thực tiễn: 
Luận án phân tích và làm rõ những vấn đề về thực trạng quản lý nợ chính 

quyền địa phương ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020, từ đó 

chỉ ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý 

nợ CQĐP. Luận án cũng đưa ra kết quả về mức dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của 63 

tỉnh, thành phố. Từ lý thuyết và thông lệ quốc tế tốt của quốc tế, thực tiễn quản lý 

nợ chính quyền địa phương, luận án đề ra 04 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện 

quản lý nợ chính quyền địa phương ở Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến áp dụng 

các chỉ số để đánh giá quy mô nợ, cơ cấu nợ, nghĩa vụ trả nợ và hiệu quả quản lý 

nợ của chính quyền địa phương. Luận án kiến nghị về mức trần đối với dư nợ và 

nghĩa vụ trả nợ của chính quyền địa phương. 
Hà Nội, ngày        tháng      năm 2022 
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