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NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Luận án là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về thi hành án hành chính và 

kết quả nghiên cứu sẽ là sự bổ sung quan trọng về lý luận cũng như thực tiễn vào hoạt 

động thi hành án hành chính ở Việt Nam hiện nay. Theo đó, kết quả nghiên cứu của 

Luận án sẽ góp phần cung cấp một cơ sở lý luận vững chắc về thi hành án hành chính, 

đưa ra cơ sở khoa học có giá trị tham khảo trong việc hoàn thiện pháp luật và tổ chức 

thực hiện pháp luật về thi hành án hành chính nói riêng và pháp luật Tố tụng hành 

chính nói chung nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thi hành án hành chính ở Việt 

Nam. Những đóng góp mới nổi bật thể hiện ở những nội dung sau: 

(1) Xây dựng được một số vấn đề lý luận cơ bản, quan trọng về thi hành án hành 

chính. Việc làm sáng tỏ những vấn đề lý luận này sẽ là cơ sở để tiếp cận các quy định 

của pháp luật về thi hành án hành chính, là định hướng cho việc kiến nghị hoàn thiện 

pháp luật về thi hành án hành chính và pháp luật tố tụng hành chính.  

(2) Luận án phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện nay về thi hành 

án hành chính và thực tiễn thi hành án hành chính, từ đó chỉ ra những vướng mắc, bất 

cập trong các quy định của pháp luật hiện nay về thi hành án hành chính ở Việt Nam. 

Không chỉ dừng lại ở việc đưa ra những vướng mắc, bất cập đó, luận án còn phân tích 

để tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trên. 

 (3) Luận án đưa ra các kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật và các 

giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật về thi hành án hành chính, đây 

là những kiến nghị mới dựa trên những căn cứ, lập luận khoa học, phù hợp với chủ 
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trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả của thi 

hành án hành chính ở Việt Nam, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, cơ 

quan và tổ chức trong xã hội. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2021 

NGHIÊN CỨU SINH 
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