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5. Những kết luận mới của Luận án 

Từ những kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng tín dụng 

tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, luận án có những kết luận mới như sau: 

Thứ nhất: Luận án đã tổng hợp, xây dựng và hoàn thiện thêm một số lý luận về 

hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại như: khái niệm, 

phương thức, ý nghĩa, đặc biệt là các tiêu chí đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến chất 

lượng tín dụng của ngân hàng thương mại  

Thứ hai: Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm về nâng cao chất lượng tín dụng tại 

một số Ngân hàng thương mại nước ngoài. Từ đó, luận án rút ra những bài học có giá trị 

cho các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam về nâng cao chất lượng tín dụng  

Thứ ba: Luận án đã xây dựng được mô hình nghiên cứu định lượng gồm các nhân 

tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy có sự ảnh hưởng tích cực của các nhân tố: Chiến lược và chính sách tín dụng, tổ chức và 

quản trị điều hành, cán bộ tín dụng, kiểm soát nội bộ, công nghệ thông tin, quản lý rủi ro tín 

dụng. Những kết quả này phù hợp với lý thuyết cũng như thực tiễn của các nghiên cứu đã công 

bố trước đây nhưng mức độ và thứ tự ảnh hưởng đã có nhiều thay đổi. Luận án cũng đưa ra 

bằng chứng định lượng cho thấy những ảnh hưởng tích cực của nhân tố “Quản lý rủi ro tín 

dụng” đến chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại mà các nghiên cứu trước đây chưa 

kiểm chứng 



Thứ tư: Luận án đã phân tích chi tiết thực trạng chất lượng tín dụng tại các Ngân 

hàng thương mại cổ phần Việt Nam theo các chỉ tiêu. Đặc biệt, bằng việc thu thập thông 

tin qua phiếu khảo sát tại các Ngân hàng thương mại cổ phần và mô hình định lượng, luận 

án đã đánh giá chất lượng tín dụng của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai 

đoạn 2014 – 2018 qua các nhân tố ảnh hưởng. Sự kết hợp giữa nghiên cứu định tính và 

định lượng đã góp phần tăng độ tin cậy cho những nhận xét và đánh giá của luận án về 

chất lượng tín dụng của các Ngân hàng thương mại cổ phần giai đoạn 2014-2018. Điều này 

rất cần thiết đối với các nhà hoạch định chính sách, các Ngân hàng thương mại, bởi lẽ cho 

đến nay còn thiếu những phân tích, luận cứ chi tiết, khoa học về thực trạng chất lượng tín 

dụng tại các Ngân hàng thương mại cổ phần. Trên cơ sở đó Luận án đã đưa ra những đánh 

giá xác đáng về thực trạng nghiên cứu trên các mặt: kết quả đạt được, một số tồn tại và 

nguyên nhân của những tồn tại đó. 

Thứ năm, trên cơ sở đề cập đến những định hướng nâng cao chất lượng tín dụng 

đối với các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đến năm 2030, luận án đã đề xuất 

một số giải pháp như: Tăng cường mở rộng nguồn vốn, nâng cao hệ số an toàn vốn đáp ứng 

tiêu chuẩn Basel 2, xử lý nợ xấu, hoàn thiện chiến lược và chính sách tín dụng, nâng cao 

chất lượng công tác kiểm soát nội bộ và quản lý khoản vay, nâng cao chất lượng cán bộ tín 

dụng, xây dựng hệ thống công nghệ ngân hàng, thông tin tín dụng. Bên cạnh đó, luận án đề 

xuất nhóm giải pháp hỗ trợ tới Chính phủ, các cơ quan nhà nước và Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam.  
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