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1. Tóm tắt mở đầu 

Đề tài luận án: Đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công. 

Mã số: 62348201. 

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đinh Lâm Tấn. 

Họ và tên người hướng dẫn:    1. PGS.TS. Phạm Kiên Cường 

                                                           2. TS. Nguyễn Văn Trung 

Cơ sở đào tạo: Học viện Hành chính Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ. 
2. Nội dung trang thông tin tóm tắt 

2.1. Về lý luận: Luận án tập trung phân tích, lập luận một cách toàn diện, có hệ 
thống cơ sở khoa học về Đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp lý 
thuyết về kế hoạch, đánh giá kế hoạch, làm rõ các yếu tố chính trong cơ sở lý thuyết 
của đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (PTKTXH) dựa trên kết quả.  

Luận án phân tích nội dung, các chỉ tiêu đánh giá của Kế hoạch PTKTXH, chỉ ra 
những tồn tại, bất cập về nội dung, phương pháp đánh giá triển khai thực hiện, so sánh 
với đánh giá dựa trên kết quả. Từ nghiên cứu kinh nghiệm của quốc tế về đánh giá, 
đánh giá dựa trên kết quả, luận án đã kiến nghị một số giải pháp đổi mới đề xuất 
phương pháp đánh giá Kế hoạch PTKTXH và các bước triển khai thực hiện – theo 
hướng dựa trên kết quả. Luận án đưa ra các bằng chứng để khẳng định rằng đánh giá 
dựa trên kết quả nếu được áp dụng sẽ đánh giá được một cách tốt nhất các mục tiêu kế 
hoạch PTKTXH.  

2.2. Về thực tiễn: Trên cơ sở phân tích thực trạng về đánh giá kế hoạch PTKTXH ở 
Việt Nam trong các Kế hoạch 5 năm, hàng năm vừa qua, luận án chỉ ra những kết quả đạt 
được, những tồn tại hạn chế, chỉ ra những rào cản về nội dung kế hoạch PTKTXH, chỉ tiêu 
xây dựng kế hoạch, thể chế đánh giá kế hoạch, cơ chế phối hợp, thu thập thông tin, nguồn 
nhân lực,... khi áp dụng đánh giá kế hoạch PTKTXH dựa trên kết quả.  

Từ đó, luận án đề xuất những đổi mới đánh giá kế hoạch PTKTXH ở Việt Nam thời 
gian tới: Đổi mới về quan điểm trong đánh giá kế hoạch; đổi mới về phương pháp đánh 
giá kế hoạch theo kết quả; đổi mới về các bước đánh giá kế hoạch; đổi mới trong việc xây 
dựng báo cáo kế hoạch, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch; và những điều kiện cần thiết, khả thi 
để thực hiện đổi mới đánh giá kế hoạch PTKTXH.   

Thông qua việc nghiên cứu trên đây, Luận án đã đưa ra các nhóm giải pháp cụ 
thể nhằm từng bước xây dựngđổi mới phương pháp đánh giá thực hiện kế hoạch 
PTKTXH ở cấp quốc gia, cũng như các ngành, các cấp chính quyền địa phương.  
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