
THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SỸ 
1. Đề tài luận án: “Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại các doanh nghiệp may 

thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam” 

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

2. Họ và tên NCS: Nguyễn Văn Đức 

3. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học:    

(1). PGS.,TS. Nguyễn Thị Hoài Lê 

(2). PGS.,TS. Vũ Duy Vĩnh 

4. Những kết luận mới của luận án: 

4.1. Những đóng góp mới về mặt lý luận 

- Luận án hệ thống hoá và làm phong phú thêm những vấn đề lý luận về quản trị TCDN 

và hiệu quả quản trị TCDN; làm rõ nội hàm hiệu quả quản trị TCDN; các chỉ tiêu định 

lượng và định tính để đánh giá hiệu quả QTTC; chỉ ra các yếu tố khách quan và chủ quan 

tác động tới hiệu quả quản trị TCDN. 

- Luận án nghiên cứu các bài học kinh nghiệm về hiệu quả quản trị tài chính của các doanh 

nghiệp may nước ngoài qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm quan trọng trong việc nâng cao 

hiệu quả quản trị tài chính tại các doanh nghiệp may ở Việt Nam. 

4.2. Những đóng góp mới về phân tích đánh giá thực trạng 

- Luận án đi sâu đánh giá thực trạng hiệu quả QTTC tại các doanh nghiệp may thuộc 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2009-2017, chỉ ra những kết quả đã đạt được, 

những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến giảm sút hiệu quả QTTC của các doanh nghiệp 

này. 

- Luận án đưa ra những kết quả phân tích định lượng trong việc nâng cao hiệu quả quản 

trị tài chính của các doanh nghiệp may thuộc Vinatex trong mẫu nghiên cứu; đồng thời chỉ 

ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tại các doanh nghiệp may này. 

4.3. Những đóng góp mới về giải pháp đề xuất 

Trên cơ sở định hướng phát triển ngành dệt may, luận án đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả QTTC cho các doanh nghiệp may thuộc Vinatex trong thời gian tới và điều kiện 

thực hiện các giải pháp này. Các giải pháp đề xuất hoàn toàn có thể tham khảo áp dụng vào các 

doanh nghiệp may ngoài Tập đoàn Dệt May Việt Nam ở Việt Nam. 

Hà Nội, ngày … tháng 10 năm 2018 
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