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NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
Tên đề tài: “Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông Việt Nam” 

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

 Nghiên cứu sinh : Vũ Khắc Hùng 

Người hướng dẫn khoa học 1: 

PGS,TS. VŨ CÔNG TY 

Người hướng dẫn khoa học 2: 

TS. TRẦN DUY HẢI 

      
Cơ sở đào tạo:  HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 

Luận án đã đóng góp những vấn đề mới sau đây: 

1. Về mặt lý luận 

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh doanh nghiệp, nội dung 

tài chính doanh nghiệp và vai trò của tài chính doanh nghiệp trong việc nâng cao 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Luận án làm rõ hơn về lí luận cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh, các tiêu 

chí đánh giá và các giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp. 

Phân tích vai trò đưa ra các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp, dựa trên các tiêu chí chủ yếu: Sản phẩm, Thị phần, Hiệu quả kinh doanh. 

Xây dựng công trình nghiên cứu một cách logic từ lý luận đến thực tế áp dụng tại 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Dẫn dắt vấn đề một cách khoa học, dễ 

hiểu, dễ tiếp cận. Chỉ ra các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh như : Quy 

mô của doanh nghiệp, sức mạnh tài chính, Trình độ KHCN, Trình độ quản lý, cơ 

cấu tổ chức (Năng lực quản trị kinh doanh và chất lượng nguồn nhân lực), Văn 

hóa doanh nghiệp, Tuổi nghề kinh doanh và Chất lượng kinh doanh…Từ một số 

kinh nghiệm trong nước, quốc tế và rút ra bài học cho Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam . 

2. Về mặt thực tiễn  

Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh, sử dụng các công cụ tài chính nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh hiện tại của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 
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Nam giai đoạn 2016 - 2020. Đưa ra các giải pháp tài chính mà VNPT đang áp 

dụng về vĩ mô, vi mô nâng cao năng lực cạnh tranh, tổng kết những thành công và 

tồn tại và nguyên nhân tồn tại làm cơ sở đưa ra các giải pháp cho những năm tiếp 

theo. 

3. Kết quả nghiên cứu mới của luận án 

Luận án đã tổng hợp, hệ thống hóa được cơ sở lý luận về cạnh tranh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, các tiêu chí đánh giá và các giải pháp tài chính nâng cao năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Nghiên cứu thực tế các giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở định hướng phát triển của 

VNPT giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến 2030. Đề xuất các giải pháp tài 

chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

trong thời gian tới. Các giải pháp này có ý nghĩa tham khảo trong việc xây dựng 

và thực thi chiến lược phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

 

Hà nội, ngày........tháng........năm 2021 
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