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 THÔNG TIN TÓM TẮT  

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

1. Đề tài luận án : “Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ 

thương Việt Nam”. 

Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng         Mã số: 9.34.02.01 

2. Họ và tên NCS: Vũ Ngọc Anh 

3. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Minh Sơn và TS Đỗ 

Đình Thu 

4. Những kết luận mới của luận án: 

Những đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận 

Đề tài đã hệ thống hóa những lý luận về quản lý nợ xấu của các NHTM đồng 

thời xác lập bốn nội dung quản lý nợ xấu tại NHTM trong đó các nội dung quản lý 

nợ xấu được luận giải gắn liền với đặc điểm hoạt động tín dụng và công tác quản trị 

của NHTM và khuôn khổ pháp luật quốc gia. Bên cạnh đó, đề tài còn trình bày các 

tiêu chí đánh giá về quản lý nợ xấu của NHTM được xây dựng theo hai nhóm: (1) 

Tiêu chí định lượng và (2) Tiêu chí định tính. Đây là các tiêu chí hàm chứa những 

nội dung khoa học kinh tế sát với đề tài, toán học và kinh tế lượng chuẩn xác. Do 

vậy có thể sử dụng để đo lường, đánh giá đúng mức độ đạt được về quản lý nợ xấu 

tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. 

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu 

+ Bằng khung lý thuyết được xây dựng chặt chẽ, luận án đã vận dụng để 

phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt 

Nam thông qua mô hình kinh tế lượng, với sự khảo sát, phỏng vấn các nhà quản lý 

và nhà khoa học để tổng hợp và phân tích số liệu. Với các phương pháp đó luận án 

đã chỉ ra một cách đầy đủ, toàn diện mức độ đạt được và hạn chế trong thực trạng 

quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam trong giai đoạn 2015 - 

2020. Đây là phương pháp đánh giá thực trạng có nhiều ưu điểm hơn so với các 



 2 

công trình có đề tài tương tự đã công bố và có những kết quả nghiên cứu thực trạng 

đáng tin cậy 

+ Đề xuất các giải pháp mới, nội dung tiên tiến, hiện đại nhằm tăng cường 

công tác quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam 

đến năm 2030 như: Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy và trao đổi thông tin trong 

quản lý nợ xấu, Chú trọng chính sách tài chính đầu tư cho hoạt động quản lý nợ 

xấu, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý nợ xấu … 

Bên cạnh đó, luận án cũng đề xuất một số kiến nghị với các cơ quan nhà nước 

nhằm tăng cường quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương 

Việt nam 

                                                                                                                Hà nội, ngày        tháng      năm 2021 

 

Người hướng dẫn khoa học 

 

Nghiên cứu sinh 

Hướng dẫn một Hướng dẫn hai  

   

 

 

  

   

PGS. TS. Hà Minh Sơn  TS. Đỗ Đình Thu Vũ Ngọc Anh 

 

 

 

 

 


