
                                                                                                                                   

THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Đề tài luận án: “Giải pháp tái cấu trúc tài chính Tổng Công ty Sông Đà 

2. Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng. Mã số: 62.34.02.01; 

3. Họ và tên NCS: Lý Quang Thái 

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: 

1. PGS, TS Hoàng Trần Hậu 

2. PGS, TS Nguyễn Thị Hoài Lê 

5. Những kết luận mới của luận án: 

- Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về cấu trúc tài chính của doanh 

nghiệp, đưa ra các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài chính doanh nghiệp, phân tích 

các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính doanh nghiệp. 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp; chỉ 

rõ mục tiêu của tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, các giai đoạn của tái cấu 

trúc tài chính doanh nghiệp, nội dung của tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp và 

đưa ra các căn cứ cần xem xét khi quyết định tái cấu trúc doanh nghiệp. 

- Vận dụng cơ sở lý luận về cấu trúc tài chính, tái cấu trúc tài chính để 

phân tích thực trạng cấu trúc tài chính của TCT Sông Đà trong thời gian qua, 

bao gồm: thực trạng cơ cấu nguồn vốn, sự biến động của nguồn vốn, phân tích 

cấu trúc nợ của TCT, cấu trúc vốn CSH của TCT, sự ổn định nguồn tài trợ, ... từ 

đó chỉ ra những ưu điểm trong cấu trúc tài chính của TCT, những tồn tại, hạn 

chế, xác định rõ nguyên nhân của những tồn tại. 

- Luận án đã đưa ra các nhóm giải pháp cơ bản để thực hiện thành công 

quá trình tái cấu trúc tài chính của TCT Sông Đà, đó là: Nhóm giải pháp đối 

cho khoản nợ phải trả; Nhóm giải pháp cho nguồn vốn chủ sở hữu; giải pháp về 

cơ cấu, tái cơ cấu tài sản, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; giải pháp 

tăng cường quản trị rủi ro; giải pháp nâng cao nhận thức của lãnh đạo và nhóm 



giải pháp hỗ trợ; đồng thời chỉ ra các điều kiện để thực hiện tái cấu trúc tài 

chính TCT Sông Đà. 

Tác giả cho rằng luận án đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu và đạt mục 

tiêu đề ra. Các số liệu đưa ra đảm bảo độ tin cậy cao; các giải pháp tái cấu trúc 

đưa ra là có cơ sở khoa học và hoàn toàn có tính khả thi. 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2017 
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PGS, TS Nguyễn Thị Hoài Lê 

 

 

 

 

 

 

Lý Quang Thái 

 
 
 
 
 
 
 


