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NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 
 

Luận án là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về chế định Thủ tướng Chính phủ 

ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của Luận án không chỉ góp phần làm sáng tỏ những 

vấn đề lý luận cơ bản về chế định Thủ tướng Chính phủ mà còn có ý nghĩa quan trọng 

đối với việc xây dựng và hoàn thiện chế định Thủ tướng Chính phủ ở nước ta hiện nay. 

Luận án có những điểm mới nổi bật sau:      

Thứ nhất, luận án là công trình khoa học đầu tiên phân tích một cách tổng thể, toàn 

diện về chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam.  

Thứ hai, luận án góp phần làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận của chế định Thủ tướng 

Chính phủ thông qua việc hệ thống hóa tương đối đầy đủ các vấn đề lý luận cơ bản và 

giải mã một số nội dung quan trọng thuộc nhận thức khoa học về chế định này như khái 

niệm, vai trò, chức năng của Thủ tướng Chính phủ; khái niệm, đặc điểm, nội dung của 

chế định Thủ tướng Chính phủ; đặc thù của chế định Thủ tướng Chính phủ trong các 

hình thức chính thể; cơ sở lý thuyết của việc xây dựng và thực thi chế định Thủ tướng 

Chính phủ, các yếu tố tác động đến chế định Thủ tướng Chính phủ. 

Thứ ba, luận án đánh giá công phu thực trạng của chế định TTCP ở Việt Nam hiện 

nay trên cả hai phương diện pháp luật và thực hiện pháp luật, trong sự so sánh, đối chiếu 

với chế định TTCP của một số quốc gia trên thế giới và sự phát triển của chế định TTCP 
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nước ta từ Hiến pháp năm 1946 đến nay. Từ thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật 

về vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ ở Việt 

Nam, luận án đã chỉ rõ những hạn chế, bất cập và nhận diện những nguyên nhân chủ 

yếu dẫn đến những hạn chế, bất cập đó. 

Thứ tư, luận án đề xuất một số quan điểm, phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm 

hoàn thiện chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam hiện nay. Trong đó, luận án đặt 

vấn đề tăng cường vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của TTCP trên 

nền tảng của nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước đồng 

thời với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ từ chế độ tập thể lãnh đạo kết 

hợp với cá nhân phụ trách sang chế độ Thủ tướng.  

Tp. Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 8 năm 2022 
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