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THÔNG TIN TÓM TẮT 

 VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Đề tài luận án: “Quản lý tài chính hoạt động khoa học và công nghệ đối 

với các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng” 

2. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng              Mã số : 09.34.02.01  

3. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đồng Thị Phương Nga  

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: 

 1. PGS., TS. Ngô Thanh Hoàng 

 2. PGS., TS. Vũ Văn Tùng 

5. Những kết luận mới của luận án: 

 * Thứ nhất: Luận án xây dựng và hoàn thiện lý luận về quản lý tài chính 

hoạt động khoa học và công nghệ đối với các cơ sở giáo dục đại học trong quân 

đội trên cơ sở làm rõ những đặc thù của hoạt động khoa học và công nghệ tại 

các cơ sở giáo dục đại học trong quân đội. Hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá 

quản lý tài chính hoạt động khoa học và công nghệ đối với các cơ sở giáo dục 

đại học trong quân đội. 

* Thứ hai: Luận án nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về quản lý tài 

chính hoạt động khoa học và công nghệ đối với các cơ sở giáo dục đại học. Từ 

đó rút ra 05 bài học có giá trị đối với Nhà nước và Bộ Quốc phòng Việt Nam 

trong công tác quản lý tài chính hoạt động khoa học và công nghệ đối với các cơ 

sở giáo dục đại học trong quân đội. 

* Thứ ba: Luận án nghiên cứu thực trạng quản lý tài chính hoạt động khoa 

học và công nghệ đối với các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 

2016-2020 trên 03 nội dung: (i) Quản lý nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động 

khoa học và công nghệ (nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp và 

cấp gián tiếp qua quỹ phát triển khoa học và công nghệ) ở các học viện trực 

thuộc Bộ Quốc phòng; (ii) Quản lý phân bổ và sử dụng nguồn tài chính đầu tư 

cho hoạt động khoa học và công nghệ ở các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng; 
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(iii) Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán tài chính hoạt động khoa học và công nghệ 

đối với các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng. Từ đó đưa ra những đánh giá 

xác đáng về thực trạng nghiên cứu trên các mặt: kết quả đạt được, một số hạn 

chế và chỉ rõ nguyên nhân hạn chế đó. 

* Thứ tư: Luận án đề xuất 03 nhóm giải pháp chính: (1) Nhóm giải pháp 

hoàn thiện quản lý nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ; 

(2) Nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý phân bổ và sử dụng nguồn tài chính cho 

hoạt động khoa học và công nghệ; (3) Nhóm giải pháp tăng cường công tác 

kiểm tra, thanh tra tài chính hoạt động khoa học và công nghệ nhằm hoàn thiện 

quản lý tài chính hoạt động khoa học và công nghệ đối với các học viện trực 

thuộc Bộ Quốc phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Bên cạnh đó, luận án còn đề xuất nhóm giải pháp hỗ trợ: Xây dựng cơ sở 

dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ trong quân đội; Đổi mới việc xét 

duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Tạo điều kiện để các học viện trực 

thuộc Bộ Quốc phòng huy động nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước; 

Khuyến khích các học viện thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 

học viện. Các giải pháp được xây dựng dựa trên cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực 

tiễn phù hợp với chủ trương, định hướng quản lý tài chính hoạt động khoa học 

và công nghệ của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. 

Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2021 

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC  

  Hướng dẫn một Hướng dẫn hai Nghiên cứu sinh 

 

 

 

 

PGS,TS Ngô Thanh Hoàng 

 

 

 

 

PGS,TS Vũ Văn Tùng 

 

 

 

 

Đồng Thị Phương Nga 

  
 


