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5. Những đóng góp và kết luận mới của luận án 

Luận án đã đạt được một số kết quả chủ yếu như sau: 

- Luận án hoàn chỉnh hơn hệ thống lý thuyết về quản lý đầu tư XDCB từ nguồn vốn 

NSNN, trong đó tập trung làm rõ: Vai trò của quản lý vốn đầu tư từ NSNN trong việc đảm 

bảo duy trì sự tồn tại và hoạt động của bộ máy nhà nước, định hướng đầu tư phát triển nền 

kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo công bằng xã hội; Các nguyên tắc, nội dung 

quản lý vốn tiếp cận theo chu trình ngân sách gắn với các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư và 

xác định rõ vai trò cơ quan quản lý vốn ĐTXDCB đối với chu trình ngân sách; Bổ sung lý 

luận về vốn ĐTXDCB, bội chi và nợ công; Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá quản lý vốn 

ĐTXDCB từ NSNN. 

-   Thông qua việc lựa chọn nguồn tư liệu, số liệu và khai thác các nguồn dữ liệu từ góc 

nhìn mới (chỉ số cải cách hành chính, báo cáo chi tiêu công và trách nhiệm giải trình, khung 

đánh giá quản lý đầu tư công), Luận án đã đưa ra các phân tích khúc chiết, hợp lý về thực 

trạng quản lý vốn ĐTXDCB từ NSNN. Trong đó, làm rõ các vấn đề trong công tác quy 

hoạch, lập kế hoạch, tình hình giải ngân, thực trạng nợ đọng XDCB, ứng vốn, chuyển nguồn 

và nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2017. Từ 

đó rút ra những thành công, hạn chế và các nguyên nhân cơ bản trong quản lý vốn ĐTXDCB 

từ NSNN ở Việt Nam. Những đánh giá này có giá trị tham chiếu để đề xuất các giải pháp giải 

quyết vấn đề. 

 - Trên cơ sở các mục tiêu định hướng, quan điểm quản lý vốn ĐTXDCB từ nguồn 

NSNN, Luận án đã đề xuất phương hướng và các giải pháp để tăng cường quản lý vốn đầu tư 

XDCB từ NSNN trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, 

đáp ứng yêu cầu hội nhập trong tình hình mới. Hệ thống 15 giải pháp đã tập trung giải quyết 

các vấn đề xuyên suốt tác động vào các khâu của chu trình quản lý vốn ĐTXDCB từ nguồn 

NSNN. Các giải pháp của Luận án có thể vận dụng vào thực tiễn quản lý vốn ĐTXDCB từ 

NSNN ở nước ta, đồng thời có giá trị tham khảo trong giảng dạy và các nghiên cứu khác./. 
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1. Thesis subject: “The management of capital construction investment from the state 
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5.  New findings of the thesis: 

- The thesis further explores the theoretical approach of managing capital construction 

investment from the state budget, with a focus on clarifying: The role of managing 

investment capital from the state budget in ensuring the existence and operation of the state 

apparatus, investment orientations to social-economic development, macro-economic 

stabilization and assurance of social equality. In addition, principles and contents of 

managing capital in accordance with annual budgeting process in conjunction with stages of 

investment project implementation as well as the role of different agencies involved into 

management of capital construction investment are thoroughly discussed. The thesis also has 

theoretical contribution to capital construction investment, overspending and public debt, the 

system of assessment criteria for the management of capital construction investment from the 

state budget. 

- Through the selection of data sources, figures and the utilization of new perspective 

(administrative reform index, public expenditure report and accountability, public investment 

management evaluation framework), the thesis has analyzed the actual situation of managing 

capital construction investment from the state budget. In particular, it clarifies the issues in 

planning, disbursement, construction arrears, capital transfer as well as causes arising in 

management practices in Vietnam during the period 2011-2017. From that, the thesis draws 

out several valuable lessons with regards to management of capital construction investment 

from the state budget in Vietnam. These assessments serve as a fundamental basis to propose 

solutions for better management. 

- Based on the orientation objectives and views of the management of capital 

construction investment from the state budget, the thesis proposes directions and solutions to 

strengthen the management of capital construction investment from the state budget in the 

future. The system of 15 solutions has focused on solving the cross-cutting issues affecting 

the stages of managing the capital construction investment from the state budget. The 

solutions of the thesis can be applied to the actual management of capital construction 

investment from the state budget in Vietnam, and also have valuable reference for other 

researches./. 
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