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Quản trị Nhà nước

Đọc & ghi chép để thảo luận
❖ Acemoglu (2 trang)
❖ Bài học chống covid-19 của Việt Nam (8 trang)
❖ Francis Fukuyama, (đọc bài mới 2020 trước, sau đó đọc 2004)
❖ Bùi Mẫn Hân, 2012
❖ FU Hualing and Jason BUI, 2017
❖ Nguyen, Hai Hong (2016)
❖ Alexander Woodside (2019)
❖ Tự tìm hiểu & chọn nhóm: Trục trặc Dự án BOT (ví dụ trục trặc khi dự án
không đạt doanh thu, các lợi ích phải xử lý khi chuyển đổi từ BOT sang đầu tư
công); tìm hiểu các lý do trì hoãn  thúc đẩy ban hành các Luật hội, Biểu tình.
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13/06/2020: Bài tập cá nhân của học viên
❖ Pre-work 1: Anh/chị hiểu quản trị nhà nước là gì? Trong cuộc chiến chống
bệnh dịch covid-19 nền quản trị nhà nước của Việt Nam đã phát huy được
những ưu điểm/thế mạnh đáng kể nào? (1000 từ)
▪ Hạn nộp: 8.20AM ngày 13/06/2020

❖ Pre-work 2: Anh/chị hãy Tóm tắt 1000 từ Bài viết của Fukyama (2020): Thách
thức từ Trung Hoa: Vậy Trung Hoa có chế độ cai trị kiểu gì?
▪ Hạn nộp: 8.20AM ngày 13/06/2020

❖ Lập 9 nhóm (Trục trặc BOT, các lý do trì hoãn/thúc đẩy Luật về hội, Luật Biểu
tình). Gợi ý thêm cho Nhóm thứ nhất (xem slide kế tiếp)
▪ 8.30 ngày 13/06/2020: Hình thành 9 nhóm (mỗi nhóm 4-5 học viên)
▪ Lưu ý: 8.30 ngày 15/06/2020: Từng nhóm nộp Phác thảo (1 trang).
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Gợi ý thêm cho nhóm đầu tư theo hình thức PPP
❖Anh/chị nên chọn góc nhìn giải quyết các trục trặc/tranh chấp trong
thực hiện một Dự án BOT, nhất là khi chính quyền địa phương,
trung ương, người dân (các chủ phương tiện vận chuyển) và DN
không tìm được tiếng nói chung.
❖Mục đích chỉ là những giới hạn cố hữu, những điểm yếu kém, các
rủi ro khó tránh khỏi của hình thức PPP.
❖Từ đó hiểu vì sao nhiều dự án PPP nên được chuyển thành đầu tư
công, từ Ngân sách của nhà nước. Tìm hiểu thêm các điều kiện cho
quá trình chuyển đổi này.
© Phạm Duy Nghĩa, 2020

