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4. Những đóng góp mới của luận án 

4.1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

- Luận án đã nêu quan điểm mới về hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư 

XDCB từ NSNN tại Bộ Công an, đó là: hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư 

XDCB từ NSNN không chỉ gắn với đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý mà 

còn phải đánh giá được hiệu quả thực hiện của cơ chế quản lý. 

-  Luận án đề xuất những tác động của cơ chế quản lý vốn đầu tư XDCB từ 

NSNN đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại Bộ công an trong các 

khâu ( Phân cấp quản lý; Lập kế hoạch và phân bổ Tổ chức thực hiện kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước và kiểm tra thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển từ ngân sách nhà nước). 

4.2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu thực trạng cơ chế quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN 

tại Bộ công an, chỉ ra các mặt hạn chế còn tồn tại liên quan đến phân cấp quản lý; 

lập kế hoạch và phân bổ; tổ chức thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân 
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sách nhà nước và kiểm tra thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà 

nước. Luận án chỉ ra 2 nhóm nguyên nhân với 17 nguyên nhân khách quan và chủ 

quan dẫn đến những hạn chế trong cơ chế quản  lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại 

Bộ công an. 

 Đề xuất định hướng hoàn thiện cơ chế quản  lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN 

tại Bộ công an và 12 giải pháp hoàn thiện, đáng chú ý là giải pháp:  

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN trong giai đoạn 

tổ chức thi công xây dựng công trình 

- Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát nội bộ về quản lý vốn NSNN đầu 

tư XDCB các công trình, dự án có tính đặc thù trong ngành CA. 

  

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 

 

 

 

NGHIÊN CỨU SINH 
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SUMMARY OF NEW FINDINGS IN DOCTORAL DISSERTATION 

 

Dissertation topic: SOLUTION FOR BETTER MANAGEMENT OF THE 

STATE BANK’S INSFRATRUCTURE BUDGET AT THE MINISTRY OF 

PUBLIC SECURITY 

 

1. Department: Finance  - Banking    No.: 62.34.02.01  

2. Doctoral candidate’s full name:  Dung Trung Tran 

3. Doctoral adviser’s full name: 

1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Bat 

2. Dr. Chu Van Tuan      

4. Dissertation’s new contributions 

4.1. New contributions to academia, theories 

- The dissertation lends a new perspective into refining the structure for 

managing the State Bank’s infrastructure budget (SBIB) at the Ministry of Public 

Security (MPS), which is: refining management structure should not stop at 

proposing new management solutions but should also include evaluating the 

effectiveness of such solutions. 

-  The dissertation discusses the impact that management structure has on the 

effectiveness of the SBIB at the MPS in different processes: defining areas of 

responsibility, planning and delegating the execution of the State Bank’s budget 

plan for investment and development, and monitoring the budget plan execution. 

4.2. New findings and proposals from the dissertation result 

In this dissertation, the candidate conducted research on the current 

management structure of the SBIB at the MPS and pointed out existing limitations 
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in multiple processes. There are two groups of causes for these limitations, 

covering 17 subjective and objective causes. 

The dissertation proposes 12 solutions to refine the management structure of 

the SBIB at the MPS, most notably, the followings:  

- Increase the effectiveness of the SBIB at the MPS during construction 

planning.  

- Refine the tasks involved in checking and internally monitoring how 

SBIB is managed with regards to constructions and projects specific to 

public security. 
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