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TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

(Những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn của Luận án) 

 

1. Những đóng góp mới về lý luận:  

(1) Góp phần bổ sung làm rõ cơ sở lý luận của vai trò của Nhà nước trong cung ứng dịch vụ y tế, đây là 

một thị trường có tính chất đặc thù (thông tin bất đối xứng, tính không lường trước được; không phải là 

thị trường tự do, loại hình dịch vụ có điều kiện).  

(2) Xây dựng và hoàn thiện khung lý luận các hình thức PPP cung ứng dịch vụ y tế hiện nay dưới góc độ 

lý thuyết và thực tế. 

(3) Bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận về  đánh giá PPP trong cung ứng dịch vụ y tế dựa trên các tiêu 

chí: (i) cải thiện chất lượng dịch vụ y tế dựa theo mức độ hài lòng của người sử dụng; (ii) tính công bằng; (iii) 

năng lực đáp ứng nhu cầu của người dân; và (iv) các tiêu chí về hiệu suất. 

Những đóng góp mới về thực tiễn: 

(1) Luận án nghiên cứu, phân tích và so sánh kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về PPP trong y 

tế và đã rút ra được 6 bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

(2) Luận án đã phân tích được thực trạng chính sách phát triển hệ thống y tế nói chung và thúc đẩy PPP 

trong cung ứng dịch vụ y tế nói riêng. Trên cơ sở phân tích, Luận án đã chỉ ra được một số tồn tại và 

nguyên nhân ảnh hưởng đến sự tham gia của tư nhân trong cung ứng dịch vụ y tế. 

(3) Luận án đã tổng hợp được các hình thức PPP trong cung ứng dịch vụ y tế tồn tại trong thực tế và 

đánh giá được hiệu quả của PPP dựa theo các tiêu chí trên.  

(4) Luận án đã đề xuất một số quan điểm, giải pháp thúc đẩy PPP trong cung ứng dịch vụ y tế, đồng thời 

có thể phát huy được các điểm mạnh và hạn chế của các hình thức PPP bằng cách đề xuất xây dựng hình 

thức PPP hoạt động dưới dạng doanh nghiệp xã hội trong cung ứng dịch vụ y tế.  
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