
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Thanh Mai           Khóa: 8     Mã NCS: 62150 

Đề tài: Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách của thành phố Hải 

Phòng 

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 

Mã số chuyên ngành: 62 34 04 10 

Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Nguyễn Đình Tài 

Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Luận án đã khái quát được các vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước đối với 

thu-chi ngân sách địa phương; đã xây dựng khung lý thuyết phân tích quản lý nhà nước 

đối với thu-chi ngân sách địa phương. 

2. Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm quản lý thu-chi ngân sách của thành phố Hồ 

Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và kinh nghiệm chống thất thu thuế của thành phố Bắc 

Kinh (Trung Quốc), từ đó đã rút ra bốn bài học kinh nghiệm để vận dụng cho Hải 

Phòng. 

3. Tác giả đã phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện và sâu thực trạng quản lý 

nhà nước đối với thu-chi ngân sách của thành phố Hải Phòng trên 3 nội dung: Việc ban 

hành các văn bản pháp luật về thu-chi ngân sách địa phương; tổ chức quá trình thu-chi 

ngân sách địa phương; và kiểm tra, giám sát việc thực thi quá trình đó. Qua đó, Luận án 

đã chỉ rõ những thành công, những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối 

với thu-chi ngân sách địa phương của chính quyền thành phố Hải Phòng và nguyên 

nhân của các tồn tại, hạn chế đó. 

4. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý nhà 

nước đối với thu-chi ngân sách địa phương, tác giả đã đề xuất được một hệ thống 10 

giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu-

chi ngân sách của Thành phố Hải Phòng. 

5. Để đảm bảo cho các giải pháp có tính khả thi, tác giả đã đề xuất các kiến nghị cụ 

thể với các cơ quan Trung ương có liên quan. 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2017 

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Nghiên cứu sinh 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Mai 

 



 
Ghi chú: Sau khi có trang thông tin cá nhân bằng tiếng Việt, NCS sẽ phải dịch Trang 

thông tin sang tiếng Anh và nộp cho Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo 4 bản. 
 
 


