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THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ                                                                                                                                   

 

1. Đề tài luận án:  

“Hoàn thiện thông tin kế toán công bố của các doanh nghiệp niêm yết nhằm đáp ứng 

nhu cầu thông tin của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam” 

2. Chuyên ngành: Kế toán          Mã số: 9.34.03.01 

3. Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tiến Đạt 

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

1. PGS,TS. Đào Thị Minh Thanh 

2. PGS,TS. Trương Thị Thủy 

5. Những kết luận mới của luận án: 

5.1. Những đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn: 

(1) Luận án hệ thống hóa, làm sáng tỏ một số vấn đề về doanh nghiệp niêm yết, 

thông tin kế toán được công bố bởi doanh nghiệp niêm yết, nhu cầu thông tin của các 

ngân hàng thương mại, cụ thể trong quyết định cho vay của mình.  

(2) Luận án đánh giá thực trạng về các quy định pháp lý liên quan tới thông tin 

kế toán của các doanh nghiệp niêm yết và việc vận dụng quy định pháp lý để lập, trình 

bày và công bố các thông tin kế toán của doanh nghiệp niêm yết. 

(3) Luận án đánh giá mức độ đáp ứng của các thông tin kế toán công bố bởi 

doanh nghiệp niêm yết với nhu cầu sử dụng thông tin cho quyết định cho vay của các 

ngân hàng thương mại tại Việt Nam. 

5.2. Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu: 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện các thông tin kế toán công bố của doanh nghiệp niêm yết nhằm đáp ứng được 

nhu cầu của các ngân hàng thương mại  trong việc ra các quyết định cho vay / cấp tín 

dụng và đưa ra những kiến nghị để thực hiện các giải pháp cho các bên có liên quan: 

(1) Tăng tính liên kết giữa các báo cáo tài chính: Điều chỉnh kết cấu của Bảng 

cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phân chia thành các hoạt 

động như trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, qua đó giúp cán bộ ngân hàng 



hiểu được một cách toàn diện về các hoạt động của doanh nghiệp 

(2) Yêu cầu lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp: phương 

pháp trực tiếp sẽ mang lại hiệu quả phân tích cao hơn, vì các thông tin được trình bày 

tương đối liên quan và dễ hiểu. 

(3) Bổ sung báo cáo thay đổi Vốn chủ sở hữu: đề phù hợp với thông lệ quốc tế 

và hỗ trợ ngân hàng nắm bắt được những biến động trên nguồn vốn đối ứng của doanh 

nghiệp vay vốn. 

(4) Quy định chi tiết các thông tin kế toán được thuyết minh: nhằm hạn chế tình 

trạng các doanh nghiệp chỉ cung cấp những thông tin vừa đủ đáp ứng những yêu cầu 

quy định. 

(5) Trình bày số liệu của nhiều năm liền trước hơn: tạo điều kiện thuận lợi cho 

cán bộ tín dụng trong việc tiếp cận thông tin, đáp ứng đưọc mục đích so sánh thông 

tin, phân tích xu hướng phát triển của công ty được dễ dàng hơn. 

 

 Hà Nội, ngày     tháng     năm 20 

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH 

Hướng dẫn 1 Hướng dẫn 2  

 

 

 

PGS,TS. Đào Thị Minh Thanh PGS,TS. Trương Thị Thủy Nguyễn Tiến Đạt 

 


