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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án 

- Luận án đã làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ, thẩm quyền 

quyết định chính sách tiền tệ và nội dung điều chỉnh pháp luật đối với các công cụ thực hiện chính sách 

tiền tệ; 

- Luận án xác định điều kiện để hoàn thiện và thực thi có hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ, các 

điều kiện này là căn cứ mang tính lý luận đề xuất các giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật hỗ 

trợ cho việc điều hành các công cụ chính sách tiền tệ, loại bỏ dần những quy định pháp luật hiện nay 

đang làm giảm hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- Luận án phân tích nội dung điều chỉnh pháp luật đối với các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc 

gia ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra được những quy định bất hợp lý, không phù hợp với thực tiễn cũng 

như thông lệ quốc tế; 

- Luận án chỉ ra những định hướng của việc hoàn thiện pháp luật về các công cụ thực hiện chính sách 

tiền tệ quốc gia ở Việt Nam hiện nay, đó là việc hoàn thiện pháp luật phải theo hướng xây dựng và 

thực thi chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với chuẩn mực quốc tế về nghiệp vụ 

Ngân hàng Trung ương; 

- Luận án đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ 

quốc gia và hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động điều hành các công cụ thực 



hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như hoàn thiện địa vị pháp lý của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, hoàn thiện pháp luật về thị trường tiền tệ Việt Nam để phát triển thị trường 

tiền tệ Việt Nam, tạo lập môi trường để Ngân hàng Nhà nước chủ động sử dụng các công cụ chính 

sách tiền tệ hiệu quả. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị tham khảo cho các cơ quan có liên quan trong quá trình 

hoạch định chính sách, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ 

quốc gia ở Việt Nam và hoàn thiện địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để trở thành một 

ngân hàng trung ương hiện đại. Luận án góp phần hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về 

hoạt động điều hành các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

13. Hướng nghiên cứu chính tiếp theo 

- Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về Ngân hàng Trung ương để hoàn thiện pháp luật về Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam, phát triển Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành một Ngân hàng Trung ương hiện 

đại; 

- Nghiên cứu pháp luật về thị trường tiền tệ Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của thị trường 

tiền tệ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng. 
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