Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright
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Bạn là một nhà phân tích chính sách công được tào tạo từ Trường Chính sách Công và Quản lý
Fulbright có khả năng phân tích sâu sắc các vấn đề chính sách công; bạn hiện là cố vấn đặc biệt
cho vị Bộ trưởng vừa được bổ nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ. Bộ trưởng vừa được biết
có một số vấn đề nghiêm trọng trong Dự án Đường hầm Ted Williams hay Đường hầm Huyết
mạch Trung tâm của Boston, thường được gọi là “Đường hầm lớn”. Bộ trưởng đề nghị bạn lập
một bản dự thảo chính sách cho vấn đề này.
Trong bản dự thảo chính sách, bạn được yêu cầu:
1) Giải thích chính xác vấn đề trục trặc, và lý do tại sao. [60% điểm]
2) Kiến nghị Bộ trưởng nên làm gì để giải quyết những vấn đề này. [40% điểm]
Bản dự thảo chính sách của bạn nên vận dụng những công cụ phân tích tài chính công sau đây khi
thấy thích hợp: hiệu quả thị trường, thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ; cơ sở và phạm
vi can thiệp của chính phủ; hàng hoá công và hàng hoá tư; ngoại tác; chi phí giao dịch; và lý thuyết
chọn lựa công (khía cạnh kinh tế chính trị học). Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng Bộ trưởng Giao thông
Vận tải không phải là một nhà kinh tế học.
Bản dự thảo chính sách của bạn chỉ nên hạn chế trong hai trang giấy đánh máy chữ cách dòng đôi,
loại chữ Times New Roman, cỡ chữ 13.
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