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Về những kết luận mới của luận án tiến sĩ. 

 

Đề tài: “Hoàn thiện quản lý chi NSNN tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào”. 

1.  Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng                           Mã số: 62:34.02.01 

2.  Họ và tên NCS:   Thongvon LƯƠNGPHIMMA 

3.  Cán bộ hướng dẫn khoa học. 

1. PGS,TS.Nguyễn Trọng Thản 

2.           TS.Đỗ Đình Thu 

4. Những kết luận mới của luận án. 

1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận cơ bản về quản lý chi NSNN. 

- Luận án đã hệ thống hoá, phân tích và làm rõ hơn cơ sở lý luận về quản lý chi 

NSNN; Trên cơ sở khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung quản lý chi NSNN, luận án đi 

sâu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi NSNN. 

 - Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm cải cách chi tiêu công ở các nước OECD; 

Kinh nghiệm đổi mới quản lý chi ngân sách nhà nước theo đầu ra và kết quả; khuông khổ 

chi tiêu trung hạn của các nước phát triển; Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm có giá 

trị tham khảo, vận dụng cho công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của CHDCND Lào 

nói chung và cho tỉnh Hủa Phăn nói riêng. 

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

- Trên cơ sở lý luận về quản lý chi NSNN, tác giả đã khảo sát, phân tích và đánh 

giá thực trạng về công tác quản lý chi NSNN tại tỉnh Hủa Phăn CHDCND Lào trong giai 

đoạn từ 2005 - 2015. Từ đó, chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, vướng 

mắc và nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc đó.  

- Trên cơ sở định hướng, mục tiêu hoàn thiện quản lý chi NSNN của tỉnh Hủa Phăn 

CHDCND Lào. Tác giả đã đề xuất hệ thống bao gồm 6 nhóm giải pháp và 04 điều kiện để 

thực hiện các giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Hủa Phăn Cộng 

hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho những năm tới. Những giải pháp đề xuất hoàn thiện quản 

lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Hủa Phăn tương đối toàn diện và cụ thể, đồng thời có sự gắn 

kết giữa lý luận và thực tiễn, có căn cứ khoa học và có tính khả thi cao.   

Trong các giải pháp được luận án đề cập, đặc biệt các giải pháp tập trung giải quyết 

các vấn đề như: Lựa chọn quyết định các danh mục, thứ tự ưu tiên các sản phẩm đầu ra để 



phân bổ tối ưu các nguồn lực của địa phương; Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý chi 

NSNN; Hoàn thiện định mức phân bổ, định mức chi tiêu; Áp dụng quy trình lập dự toán, 

phân bổ ngân sách trên cơ sở khuôn khổ chi tiêu trung hạn..  
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