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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------- 

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021 

 

THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Đề tài luận án: Hoàn thiện chính sách cổ tức tại các công ty xây dựng niêm yết ở 

Việt Nam 

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

3. Họ và tên NCS: Nguyễn Thu Thương 

4. Họ và tên cán bộ HDKH: 1. PGS, TS. Phạm Thị Thanh Hòa 

2. TS. Nguyễn Thị Thanh 

5. Những kết luận mới của luận án: 

5.1. Về mặt lý luận: 

Một là, luận án đã hệ thống hóa và góp phần luận giải rõ thêm vấn đề lý luận 

chung về cổ tức và chính sách cổ tức của công ty cổ phần. Luận án đã đi từ việc 

xem xét khái niệm về cổ tức, các hình thức trả cổ tức và quy trình chi trả cổ tức của 

công ty cổ phần. Trên cơ sở đó, luận án đi sâu nghiên cứu chính sách cổ tức của 

công ty cổ phần. Trong đó, đã trình bày khái niệm; nội dung, các mô hình chính 

sách cổ tức của công ty cổ phần. Đồng thời luận án cũng xem xét tác động của 

chính sách cổ tức, các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tổ ảnh hưởng tới chính sách cổ 

tức của công ty cổ phần. 

Hai là, luận án đã xem xét kinh nghiệm về hoàn thiện chính sách cổ tức của 

các công ty ở một số nước trên thế giới, như ở Mỹ và một số nước ở Châu Âu. Trên 

cơ sở đó, luận án đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm về hoàn thiện chính sách cổ tức 

cho các công ty cổ phần ở Việt Nam.  

5.2. Về mặt thực tiễn: 
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Thứ nhất, từ sự khái quát về quá trình hình thành và phát triển của các công 

ty cổ phần xây dựng niêm yết ở thị trường chứng khoán Việt Nam, luận án đã đi sâu 

phân tích đánh giá thực trạng chính sách cổ tức tại các công ty này. Luận án cũng đã 

phân tích tác động của các nhân tố đến chính sách cổ tức tại các công ty xây dựng 

niêm yết ở Việt Nam. Trên cơ sở phân tích, luận án đã đánh giá thực trạng chính 

sách cổ tức của các công ty xây dựng niêm yêt thị trường chứng khoán Việt Nam 

trên các mặt những kết quả đạt được, bao hàm 5 điểm lớn. Luận án cũng đã chỉ ra 6 

tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong chính sách cổ tức của các công ty 

xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

              Thứ hai, trên cơ sở nghiên cứu xem xét bối cảnh kinh tế - xã hội và định 

hướng phát triển của ngành xây dựng trong thời gian tới, đồng thời kết hợp với lý 

luận, luận án đã nêu các quan điểm cần quán triệt trong hoàn thiện chính sách cổ 

tức. Luận án đã đề xuất một hệ thống giải pháp bao hàm 8 giải pháp hoàn thiện 

chính sách cổ tức của các công ty xây dựng niêm yết ở Việt Nam; đồng thời luận án 

cũng đã nêu điều kiện thực hiện giải pháp.  
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