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1. Đề tài luận án: “Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh 

nghiệp sản xuất xi măng niêm yết tại Việt Nam”. 
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4. Họ tên cán bộ hướng dẫn khoa học 

1. TS. Nguyễn Viết Lợi                                   2. TS. Nguyễn Tuấn Phương 

5. Những đóng góp mới của luận án 

5.1. Về mặt lý luận 

(1) Luận án đã góp phần hệ thống hóa và làm rõ hơn cơ sở lý luận về hiệu quả kinh 

doanh và phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất đồng thời làm 

sáng tỏ nguồn cơ sở dữ liệu, nội dung phân tích, phương pháp phân tích và quy trình phân 

tích để phục vụ cho hoạt động phân tích hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp.  

(2) Luận án đóng góp thêm quan điểm về hiệu quả kinh doanh và phân tích hiệu quả 

kinh doanh phải được xem xét đồng thời trên cả 3 góc độ gồm hiệu quả kinh tế, hiệu quả 

xã hội và hiệu quả môi trường. 

(3) Luận án làm rõ những nhân tố tác động đến phân tích hiệu quả kinh doanh bao 

gồm cả nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan. 

 (4)  Luận án đưa ra bài học kinh nghiệm để áp dụng cho các DNSX tại Việt Nam dựa 

trên kinh nghiệm phân tích hiệu quả kinh doanh của một số nước tiên tiến trên thế giới như 

Anh, Mỹ và Trung Quốc.  

5.2. Về mặt thực tiễn: 

- (1) Luận án đã tiến hành khảo sát và đánh giá thực trạng phân tích hiệu quả kinh 

doanh của các doanh nghiệp sản xuất xi măng niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn từ 

năm 2010 đến năm 2020 trên các mặt: nguồn cơ sở dữ liệu, nội dung phân tích, phương 

pháp phân tích và quy trình phân tích dưới các góc độ về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội 

và hiệu quả môi trường. Từ đó luận án chỉ ra được những kết quả doanh nghiệp đã đạt được 

cũng như những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. 



- (2) Trên cơ sở phân tích thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh 

nghiệp sản xuất xi măng luận án đề xuất một số giải pháp có tính khả thi giúp hoàn thiện 

hoạt động phân tích hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Các giải pháp đưa ra có sự 

phù hợp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển rất mạnh khi mà 

nền kinh tế đã chuyển đổi số không ngừng cụ thể (i) nguồn cơ sở dữ liệu phân tích; (ii) nội 

dung phân tích; (iii) phương pháp phân tích và (iv) quy trình phân tích. Các giải pháp đề 

xuất để được thực hiện cần sự hỗ trợ từ phía Nhà nước, từ phía Ngành và Hiệp hội Xi măng 

và cuối cùng là từ sự nỗ lực của bản thân các doanh nghiêp xi măng. 
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