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6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 

7. Tên đề tài luận án: Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt 
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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách 
nhà nước một cách đầy đủ, rõ ràng, cụ thể; 

- Tổng hợp, làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

- Phân tích, đánh giá, nhận xét để xây dựng cơ sở thực tiễn về đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân 
sách nhà nước; 

- Đề xuất hệ thống các chỉ tiêu đánh giá và phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển từ 
nguồn vốn ngân sách nhà nước toàn diện cả về định tính, định lượng, với tầm mức đánh giá cả về vi 
mô và vĩ mô trong nền kinh tế chuyển đổi. 

- Trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 
đã được xây dựng, áp dụng để phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển từ 
nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam từ năm 2005-2010. Chỉ ra nguyên nhân làm hạn chế 
hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của Việt Nam. 

- Đề xuất hệ thống các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển từ 
nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trong điều kiện của nền kinh tế 
chuyển đổi và hội nhập quốc tế với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Làm tài liệu tham khảo cho việc hoạch định chính sách về 
đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong thời gian tới ở Việt Nam 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Mở rộng khoảng thời gian nghiên cứu trong phạm vi nghiên 
cứu, có thể từ lúc Việt Nam đổi mới (từ năm 1986 đến nay). Nghiên cứu sâu hơn cho một số ngành 
kinh tế chủ lực và vùng miền lãnh thổ động lực. 
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