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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

1) Tác giả của luận án tiếp tục phát triển và hoàn thiện thêm một bước cơ sở lí luận của pháp luật về hoạt 

động BHTG. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học trước đây về BHTG, Tác giả của 

luận án tiếp tục làm rõ bản chất kinh tế, bản chất pháp lí của hoạt động BHTG, so sánh giữa hoạt động BHTG 

và hoạt động BHTM,… Trên cơ sở đó, khái quát những đặc thù của hoạt động BHTG và pháp luật về hoạt 

động BHTG. Cụ thể, tính đặc thù của hoạt động BHTG thể hiện trên các khía cạnh như chủ thể thực hiện hoạt 

động BHTG là tổ chức tài chính “đặc biệt”; nội dung hoạt động BHTG không chỉ là nghiệp vụ BHTG thuần túy 

mà còn bao gồm các hoạt động kiểm tra, giám sát tổ chức tham gia BHTG, tham gia quá trình thành lí tổ chức 

tham gia BHTG trong trường hợp tổ chức này bị chấm dứt hoạt động; mục đích của hoạt động BHTG nhằm 

thực hiện các mục tiêu chính sách công của nhà nước trong lĩnh vực tài chính như bảo vệ quyền lợi hợp pháp 

của người gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG, bảo đảm cho hoạt động tài chính, ngân hàng được ổn 

định,… 

2) Tác giả của luận án xây dựng được hệ thống lí luận về pháp luật điều chỉnh hoạt động BHTG. Pháp luật 

về hoạt động BHTG là công cụ để nhà nước bảo đảm thực hiện mục tiêu chính sách công trong lĩnh vực tài 



chính, ngân hàng. Do đó, pháp luật về hoạt động BHTG có mối liên hệ chặt chẽ với các phương diện pháp 

luật khác, trong đó, có mối liên hệ chặt chẽ với pháp luật về tín dụng, ngân hàng. 

3) Tác giả của luận án đánh giá một cách tổng thể, toàn diện về lí luận, và thực trạng của hệ thống pháp 

luật về hoạt động BHTG của Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu và tham chiếu những qui định pháp luật 

về hoạt động BHTG của một số nước, đưa ra những kinh nghiệm về hoàn thiện pháp luật về hoạt động 

BHTG ở Việt Nam. 

4) Tác giả của luận án đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật về hoạt động BHTG ở Việt nam. 

Những đề xuất của Luận án được đưa ra trên cơ sở đánh giá mặt tích cực, hạn chế của hệ thống pháp 

luật về hoạt động BHTG của Việt Nam hiện nay, nghiên cứu tình hình kinh tế vĩ mô và tình hình hoạt 

động NH ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, nghiên cứu và tiếp thu có chọn lọc pháp 

luật về hoạt động BHTG của một số nước trên thế giới.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Phục vụ hoạt động hoàn thiện pháp luật về hoạt động BHTG; 

phục vụ hoạt động nghiên cứu, học tập của giảng viên, sinh viên tại các cơ sở đào tạo chuyên luật và 

không chuyên luật khối kinh tế. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Một số nội dung nghiên cứu đặt ra trong đề tài như vấn đề quản 

trị tài chính của tổ chức thực hiện hoạt động BHTG; vị trí pháp lí của tổ chức thực hiện hoạt động BHTG 

trong hệ thống giám sát tài chính quốc gia; cơ chế giải quyết tranh chấp về hoạt động BHTG bằng Tòa 

án. 
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