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Tóm tắt những điểm mới của luận án 

Những đóng góp mới của luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn: 

1. Lý luận về công bố thông tin báo cáo bộ phận, tính hữu ích của công bố thông tin 

báo cáo bộ phận, nội dung công bố thông tin báo cáo bộ phận và các nhân tố ảnh 

hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo bộ phận. Tiêu chuẩn đo lường và 

đánh giá mức độ công bố thông tin báo cáo bộ phận.  

2. Qua nghiên cứu thực chứng, thực nghiệm để khám phá mô hình phản ánh mối quan 

hệ giữa mức độ công bố thông tin báo cáo bộ phận với đặc tính doanh nghiệp. Từ 

kết quả nghiên cứu định tính để xem xét lại kết quả thực nghiệm, đề xuất giải pháp 

hiệu quả với thực trạng công bố thông tin báo cáo bộ phận của các doanh nghiệp 

niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  

3. Phân tích và đánh giá thực trạng mức độ công bố thông tin báo cáo bộ phận trong 

BCTC của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

4. Phân tích tính hữu ích của việc công bố thông tin báo cáo bộ phận trên góc độ của 

3 nhóm đối tượng là, nhà đầu tư, kiểm toán viên và người lập báo cáo tài chính. 

5. Xây dựng mô hình mối quan hệ giữa đặc tính doanh nghiệp và mức độ công bố 

thông tin báo cáo bộ phận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam. 

6. Thông qua kết quả của nghiên cứu thực chứng và thực nghiệm, đề xuất đưa ra có cơ 

sở thực tiễn hơn, hỗ trợ các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán có cách thức 

để tăng cường mức độ công bố thông tin báo cáo bộ phận trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam, đáp ứng yêu cầu sử dụng thông tin của các đối tượng. 
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