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2. Nội dung trang thông tin tóm tắt 
2.1. Về mặt lý luận 
  Luận án tập trung phân tích, lập luận một cách khách quan toàn diện, khoa học, có 
hệ thống cơ sở khoa học về vấn đề Hệ thống, tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống 
HIV/AIDS; tổng hợp lý thuyết về quản lý nhà nước, quản lý hành chính công, đánh giá số 
liệu, làm rõ các yếu tố chính là cơ sở lý thuyết của quản lý nhà nước về phòng chống 
HIV/AIDS dựa trên số liệu nghiên cứu. 
 Luận án đưa ra số liệu, so sánh, phân tích nội dung, các mô hình tổ chức quản lý 
nhà nước về công tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam qua các giai đoạn, chỉ ra 
những tồn tại, bất cập, so sánh với đánh giá dựa trên kết quả về tổ chức quản lý nhà nước 
về phòng chống HIV/AIDS. Từ nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới 
về công tác phòng chống HIV/AIDS, một số công trình đề án nghiên cứu về tổ chức quản 
lý về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt nam. Luận án đã đưa kiến nghị một số giải pháp, mô 
hình tổ chức quản lý nhà nước về phòng chống HIV/AIDS tại Việt nam trong giai đoạn 
mới. Luận án đưa ra các minh chứng để khẳng định kết quả nghiên cứu có tính thực tiễn 
cao, nếu được áp dụng sẽ phát huy được hiệu quả hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước về 
phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam trong tình hình mới. 

2.2. Về thực tiễn 
Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan, giả thuyết khoa học, Luận án đã phân tích thực trạng 

về hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt nam qua các thời kỳ 
từ năm 1987 đến nay thông qua phân tích thực trạng hệ thống tổ chức bộ máy phòng, chống 
HIV/AIDS tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Lạng sơn, TP Đà Nẵng,  tỉnh Hải Dương và một 
số mô hình tổ chức bộ máy khác … đã đưa ra sự chồng chéo, sự thiếu thống nhất, thiếu ổn 
định, đội ngũ cán bộ thiếu chuyên nghiệp…  

Luận án  đã chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, bất cập trong, thể 
chế, tổ chức bộ máy, tài chính và nguồn nhân lực… Trong hệ thống tổ chức quản lý nhà nước 
về phòng chống HIV/AIDS từ đó Luận án đề xuất được mô hình Hệ thống tổ chức quản lý nhà 
nước mới về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt nam trong tình hình mới phù hợp với thực tiễn  
đặt ra hiện nay. 

Thông qua việc nghiên cứu trên đây, luận án đã đưa ra các nhóm giải pháp, mô 

hình quản lý nhằm hoàn thiện Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về Phòng, 
chống HIV/AIDS ở Việt Nam trong giai đoạn mới phù hợp với thực tiễn. 
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