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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Luận án đã bổ sung và làm rõ cơ sở lý luận về quản lý nhà nước (QLNN) đối với công ty lâm 

nghiệp nhà nước (CTLNNN), gồm khái niệm, mục tiêu, đặc điểm và các nội dung quản lý. Luận án 

đã xây dựng các chỉ tiêu để đo lường và đánh giá thực trạng QLNN đối với CTLNNN theo 5 tiêu 

chí: (i) Tính hiệu lực, (ii) Tính hiệu quả, (iii) Tính phù hợp, (iv) Sự ổn định, và (v) Sự công bằng. 

Luận án đã  khái quát 8 nhân tố ảnh hưởng đến QLNN đối với CTLNNN và dựa vào kinh nghiệm 

của 3 quốc gia Nga, Trung Quốc và Đức luận án đã rút ra 5 bài học cho Việt Nam trong QLNN đối 

với CTLNNN. 

2. Luận án đã chỉ rõ các thành tựu nổi bật của QLNN đối với CTLNNN ở Việt Nam trong những năm 

qua, gồm: (1) Hệ thống chính sách pháp luật đối với các CTLNNN ngày càng được hoàn thiện đã 

tạo cho các công ty có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước chủ sở hữu nhà 

nước về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh; giảm thiểu sự can thiệp hành chính của Nhà 

nước vào hoạt động của các công ty; (2) Bộ máy QLNN đối với CTLNNN cũng được đổi mới theo 

hướng tinh gọn hơn, triển khai thực biện chính sách của Đảng và Nhà nước tới các công ty kịp thời, 

hiệu quả và minh bạch hơn; đồng thời nhận diện 3 hạn chế gồm (i) Hệ thống chính sách pháp luật 

đối với CTLNNN vẫn thiếu đồng bộ; (ii) Đội ngũ cán bộ QLNN còn thiếu và yếu, chủ yếu làm việc 

kiêm nhiệm, chưa tách biệt chức năng quản lý của chủ sở hữu với các chức năng QLNN nói chung 

đối với CTLNNN; (iii) Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa tuân thủ nghiêm quy trình, thiếu 

căn cứ và tiêu chí để theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật của các 

CTLNNN. 

3. Luận án đánh giá QLNN đối với CTLNNN ở Việt Nam đạt 3,39 điểm về hiệu quả, đạt 3,38 điểm về 

hiệu lực, đạt 2,96 điểm về sự phù hợp, đạt 3,13 điểm về sự ổn định và đạt 2,97 điểm về sự công 

bằng trên thang điểm 5. 

4.  Luận án đã được xác định 6 nhân tố chính ảnh hưởng (theo thứ tự giảm dần) đến QLNN đối với 

CTLNNN ở Việt Nam, gồm: (1) Sự phối hợp thực hiện của các cơ quan nhà nước các cấp; (2) Sự 

ổn định của thể chế nhà nước, sự minh bạch của bộ máy và năng lực, trí lực cán bộ); (3) Đặc điểm 

ngành nghề kinh doanh, cam kết hội nhập quốc tế; (4) Việc xây dựng, ban hành, sửa đổi các chính 

sách, nhận thức và triển khai chính sách của cán bộ thực hiện; (5) Kiểm soát quá trình hội nhập, hỗ 

trợ giảm chi phí và cải thiện môi trường phát triển thị trường gỗ; và (6) Chính sách phát triển kinh 

tế quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. 

5. Luận án đã đề xuất 3 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đối với CTLNNN ở Việt Nam: (1) 

Hoàn thiện chính sách pháp luật đối với CTLNNN, tập trung vào: Hoạch định phát triển các công ty, 

hoàn thiện cơ chế quản lý vốn và tài sản nhà nước tại công ty, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ và phát 

triển rừng, pháp luật về đất đai, hoàn thiện chính sách hỗ trợ công ty; (2) Tăng cường năng lực cho bộ 

máy QLNN các cấp đối với CTLNNN, tập trung vào xây dựng cơ chế tăng cường năng lực, nâng cao 

trình độ cán bộ và sự hợp tác phối hợp thực hiện của các cơ quan QLNN từ trung ương đến địa 

phương, thay đổi cơ chế tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty; (3) Tăng cường thanh tra, 

giám sát với đối với CTLNNN, tập trung vào xây dựng quy chế thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các 

công ty, xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá cho từng nhóm công ty phù hợp với mục tiêu hoạt động 

của công ty./. 
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