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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 
 

1. Mô tả tổng quan về một số nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến 

quản lý nhà nước về Bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Xác định rõ 6 nhóm vấn đề thuộc đề tài luận án chưa được các công trình đã 

công bố nghiên cứu giải quyết triệt để, từ đó đưa ra 04 nhóm vấn đề luận án sẽ tập 

trung giải quyết đối với quản lý nhà nước về Bảo hiểm thất nghiệp. 

3. Xác định được nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về 

Bảo hiểm thất nghiệp, quan niệm về hiệu quả quản lý nhà nước về Bảo hiểm thất 

nghiệp và các tiêu chí đánh giá hiệu quả đó; theo đó có 06 nội dung của quản lý nhà 

nước về Bảo hiểm thất nghiệp, có 07 nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về 

Bảo hiểm thất nghiệp và có 06 tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về Bảo 

hiểm thất nghiệp. 

4. Nghiên cứu kinh nghiệm của 05 Quốc gia trong quản lý Bảo hiểm thất 

nghiệp và rút ra 07 bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

5. Đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước về Bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta 

từ khi triển khai chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (01/01/2009) cho đến nay. 

6. Xác định được bối cảnh, dự báo những yếu tố thay đổi ảnh hưởng đến quản 

lý nhà nước về Bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta đế năm 2025 và phương hướng hoàn 

thiện quản lý nhà nước về Bảo hiểm thất nghiệp đến năm 2020. 

7. Xây dựng được 04 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về 

Bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta đến năm 2020; trong đó, đặc biệt quan tâm đến nhóm 

giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về Bảo hiểm thất nghiệp (nhóm giải pháp này 

gồm 08 giải pháp cụ thể). 

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016 

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn 
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