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1. Đề tài luận án: “Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các Đoàn kinh tế 
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2. Chuyên ngành: Tài chính -  ngân hàng   Mã số: 62.34.02.01 

3. Họ và tên NCS: Vũ Trường Khá 

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

  1. PGS, TS. Trần Trung Tín 

  2. PGS, TS. Đặng Văn Du 

5. Những kết luận mới của luận án 

5.1. Những đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận 

Từ việc nghiên cứu, hệ thống hóa lý luận về kết hợp kinh tế với quốc phòng, 
Khu kinh tế quốc phòng, luận án đã đưa ra khái niệm về Đoàn KTQP, chỉ rõ chức 
năng, nhiệm vụ của Đoàn kinh tế quốc phòng, mối quan hệ giữa Khu kinh tế quốc 
phòng và Đoàn kinh tế quốc phòng. 

 Luận án đã hệ thống hóa lý luận về vốn đầu tư, vốn đầu tư xây dựng cơ bản để 
đưa ra khái niệm, đặc điểm, nội dung và phương pháp xác định vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản của Đoàn kinh tế quốc phòng. Bên cạnh đó luận án đã xây dựng hệ thống lý luận về 
quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bao gồm: khái niệm, đặc điểm, nội dung quản lý vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản đối với Đoàn kinh tế quốc phòng. Đồng thời luận án chỉ rõ các 
tiêu chí đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với 
các Đoàn kinh tế quốc phòng. 

5.2. Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu 

Xuất phát từ lý luận, luận án đã tổng hợp, phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản đối với các Đoàn kinh tế quốc phòng khu vực phía Bắc Việt Nam, chỉ rõ 
những hạn chế trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, từ đó đề xuất tám giải pháp nhằm 
tăng cường và hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các Đoàn kinh tế 
quốc phòng khu vực phía Bắc, bao gồm: Đổi mới công tác quy hoạch và tăng cường quản 
lý hoạt động đầu tư xây dựng; Hoàn thiện công tác lập, thẩm định dự án đầu tư; Hoàn thiện 
công tác lập dự toán và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Tăng cường quản lý chi phí 
thực hiện dự án đầu tư; Hoàn thiện cơ chế cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; 
Đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; Hoàn thiện công tác kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện vốn đầu tư; Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán 
bộ làm công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 

Đồng thời luận án cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà nước, với Bộ 
Quốc phòng và các Quân khu phía bắc, các kiến nghị này là những điều kiện để hệ 
thống các giải pháp được thực hiện một cách đồng bộ và khả thi. 

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2017 

     CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC           NGHIÊN CỨU SINH 

          HƯỚNG DẪN 1             HƯỚNG DẪN 2 

 

 

PGS, TS. Trần Trung Tín  PGS, TS. Đặng Văn Du      Vũ Trường Khá 


