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1. Đề tài luận án: “Huy động nguồn lực tài chính phát triển giao thông nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.  

     Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01  

2. Nghiên cứu sinh: Dìu Đức Hà  

3. Người hướng dẫn khoa học:  

 

1. PGS, TS Trần Xuân Hải 

2. TS Lê Thu Huyền 

4. Cơ sở đào tạo: Học viện Tài chính  

5. Những kết luận mới của luận án:  

Về lý thuyết 

- Trên cơ sở hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu hiện có về giao thông nông thôn, 

nguồn lực tài chính và huy động nguồn lực tài chính phát triển giao thông nông thôn, luận 

án triển khai các nghiên cứu độc lập để nhận diện đặc điểm hàng hóa công cộng không 

thuần túy của giao thông nông thôn, từ đó chỉ ra các nguồn lực nào, vai trò, tác dụng của 

nó cũng như cách thức huy động để đáp ứng được nhu cầu xây dựng giao thông nông 

thôn. 

- Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia và một số địa phương trong 

nước trong việc huy động nguồn lực tài chính phát triển giao thông nông thôn, từ đó rút 

ra 6 bài học hữu ích cho việc huy động nguồn lực tài chính phát triển giao thông nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Về thực tiễn 

- Luận án đã đánh giá một cách toàn diện thực trạng huy động nguồn lực tài chính 

phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2016. 

Trong giai đoạn này, để nhìn thấy rõ đường giao thông nông thôn, đánh giá nhu cầu 

nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông nông thôn đó thì có 5 hạn chế chủ yếu, đó 

là: Cơ chế hỗ trợ cho xây dựng giao thông nông thôn từ nguồn ngân sách nhà nước mang 

tính chất “cào bằng”; Chưa có cơ chế hỗ trợ riêng cho người nghèo; Tiêu chí lựa chọn ưu 

tiên công trình giao thông nông thôn chưa phù hợp; Việc thực hiện  yêu cầu công khai 

minh bạch và trách nhiệm giải trình tài chính còn hạn chế, chưa phát huy được vai trò của 

người dân, cộng đồng trong thực hiện kiểm tra, giám sát tài chính; Việc xử lý tình trạng 

nợ công trong xây dựng đường giao thông nông thôn còn hạn chế.  

- Luận án đã xây dựng được 3 quan điểm huy động và nhu cầu nguồn lực tài chính 

phát triển giao thông nông thôn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, và đến năm 2030, từ đó 

đề ra 5 nhóm giải pháp thiết thực, có tính khả thi trong việc huy động nguồn lực tài chính 

phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới, bao 

gồm: Giải pháp huy động nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước; Giải pháp huy động 

nguồn lực tài chính từ cộng đồng; Giải pháp huy động nguồn lực tài chính từ doanh 

nghiệp; Tăng cường kiểm tra, giám sát và theo dõi đánh giá việc huy động nguồn lực tài 

chính phát triển giao thông nông thôn; Các giải pháp khác.  
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