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1. Thông tin chung   

- Tên luận án: Quản lý nhà nước đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong 
giai đoạn hiện nay 

- Chuyên ngành: Quản lý hành chính công;        Mã số: 62 34 82 01  

- Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Thủy  

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Giao 

- Cơ sở đào tạo: Học viện Hành chính Quốc gia.  

2. Nội dung trang thông tin tóm tắt  

Thứ nhất, luận án hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản lý nhà nước đối với các Ngân 
hàng thương mại (NHTM) trên nền tảng của khoa học quản lý và hành chính công; luận giải 
về những nội dung cơ bản trong quản lý nhà nước đối với hệ thống NHTM gồm: xây dựng 
thể chế, chính sách; tổ chức bộ máy; quản lý nguồn nhân lực; tái cơ cấu hệ thống ngân hàng 
và thanh tra, giám sát. Luận án nghiên cứu kinh nghiệm quản lý NHTM của một số nước trên 
thế giới và rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho Việt Nam; đồng thời, 
chỉ ra xu hướng tất yếu phải đổi mới quản lý nhà nước đối với các NHTM trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế sâu rộng hiện nay. 

Thứ hai, luận án phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với các NHTM; từ đó đánh 
giá những kết quả đạt được, những hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân của hạn chế trong 
quản lý nhà nước đối với NHTM hiện nay. 

Thứ ba, luận án đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các 
NHTM trong giai đoạn hiện nay, bao gồm: (i) Hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước 
đối với các NHTM; (ii) Hoàn thiện công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; (iii) Phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao; (iv) Cơ cấu lại hệ thống NHTM; (v) Kiện toàn tổ chức bộ 
máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng tập trung và độc lập. 

Thứ tư, luận án xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xác lập địa vị pháp lý của 
Ngân hàng Trung ương độc lập đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thể chế hóa 
trong Hiến pháp, Luật và trong mối quan hệ hợp pháp với các cơ quan nhà nước khác (Quốc 
hội, Chính phủ,…). 

Thứ năm, luận án kiến nghị với Bộ Tài chính về sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và 
chính sách tiền tệ; kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương trong việc giám sát an toàn vĩ mô 
và vi mô, trong việc xử lý nợ xấu, nhất là nợ của DNNN và nợ xây dựng cơ bản từ nguồn 
NSNN, nhằm hỗ trợ tích cực hơn cho thực hiện Đề án tái cơ cấu hệ thống TCTD; và kiến 
nghị tái cơ cấu hệ thống NHTM phải đặt trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô 
hình tăng trưởng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các NHTM trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế. 
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