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1. Đề tài luận án: “ Giải pháp tài chính tái cấu trúc các doanh nghiệp thuộc Bộ
Quốc phòng phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường”
2. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 62.34.02.01
3. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Đạt
4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học:
1. PGS, TS.Phan Duy Minh
2. TS.Nguyễn Đức Độ
5. Những kết luận mới của luận án:
Thứ nhất, Luận án đã hệ thống hóa các cơ sở lý luận về vai trò của tài chính trong
quá trình tái cấu trúc DN. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế về sử dụng giải pháp tài
chính tái cấu trúc doanh nghiệp và rút ra bài học cho Việt Nam.
Thứ hai, Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng các giải pháp tài chính
nhằm TCT các DNQĐ, tìm ra những điểm còn hạn chế, xác định nguyên nhân của
những bất hợp lý và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình tái cấu trúc các
DNQĐ thời gian tới.
Kết luận chính của luận án là tài chính có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ
DN thực hiện tái cấu trúc thông qua hệ thống các công cụ, chính sách tài chính vĩ
mô và vi mô. Cụ thể:
- Nhà nước cần ban hành và duy trì các chính sách phù hợp về thuế, tín dụng,
đầu tư nhằm hỗ trợ hoạt động SXKD của các DNQĐ, từ đó thúc đẩy các DNQĐ
thực hiện tái cấu trúc.
- Quỹ Hỗ trợ và sắp xếp DN cần hỗ trợ nguồn lực để các DNQĐ bổ sung vốn
điều lệ đã được phê duyệt, xử lý lao động dôi dư cũng như xây dựng và thực hiện
các kế hoạch tái cấu trúc về chiến lược kinh doanh, hệ thống quản trị, nguồn nhân
lực …
- Cổ phần hóa là giải pháp vô cùng quan trọng để tạo nguồn cho tái cấu trúc
tài chính cũng như tái cấu trúc các lĩnh vực khác, giúp cho các DNQĐ có thể đưa hệ
số nợ/vốn về mức tối ưu, từ đó đảm bảo hiệu quả hoạt động cũng như mức độ an
toàn về tài chính.

- Nhà nước, BQP cần xây dựng cơ chế, chính sách tài chính riêng cho từng
nhóm DNQĐ, theo đó các DN quốc phòng cần được hỗ trợ nhiều hơn so với các
doanh nghiệp KTQP, còn đối với các DN kinh tế thuần túy Nhà nước nên thoái vốn
toàn bộ để tạo nguồn thu cho công cuốc tái cấu trúc các DNQĐ khác.
- Các DNQĐ cũng cần phải chủ động dành đủ nguồn lực cho việc xây dựng
và thực hiện các kế hoạch tái cấu trúc.
- Trong quá trình tái cấu trúc các DNQĐ, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ đào
tạo nguồn nhân lực, xây dựng các cơ sở pháp lý nhằm thúc đẩy minh bạch hóa,
công khai hóa và cạnh tranh là những điều kiện cần để công cuộc tái cấu trúc các
DNQĐ đạt được thành công./.
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