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1. Đề tài luận án: Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Phú Thọ 

2. Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng  Mã số: 09.34.02.01 

3. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Quốc Hoàn 

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS,TS. Dương Đăng Chinh 

5. Những kết luận mới của luận án: 

* Về lý luận: 

Một là, luận án đề xuất hệ thống các chỉ tiêu đánh giá khả năng tiếp cận vốn tín 

dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). 

Hai là, luận án cũng tìm ra một số bài học kinh nghiệm cho Chính phủ Việt Nam, 

tỉnh Phú Thọ, các ngân hàng thương mại và các DNNVV nhằm nâng cao khả năng tiếp 

cận vốn tín dụng ngân hàng của DNNVV. 

Ba là, luận án đã xây dựng được mô hình nghiên cứu định lượng gồm 08 nhân 

tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của DNNVV tại tỉnh Phú 

Thọ. Những kết quả đóng góp mới của mô hình bao gồm: 

(1) Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự ảnh hưởng tích cực của các nhân tố năng 

lực của lãnh đạo doanh nghiệp và đội ngũ cố vấn, mối quan hệ của doanh nghiệp, tài 

sản đảm bảo, khả năng trả nợ của doanh nghiệp, chính sách tín dụng của ngân hàng 

thương mại, và chính sách hỗ trợ DNNVV của Chính phủ và địa phương; và có sự ảnh 

hưởng tiêu cực của các nhân tố chi phí vay vốn và lịch sử vay nợ của doanh nghiệp đến 

khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của DNNVV. 

(2) Luận án chỉ ra rằng sự không minh bạch tài chính của DNNVV chưa thực sự 

ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của DNNVV khi nghiên cứu 

tại tỉnh Phú Thọ. 

(3) Luận án đã đưa ra những bằng chứng định lượng chứng minh những ảnh 

hưởng tích cực của nhân tố “Chính sách hỗ trợ DNNVV của Chính phủ và địa phương” 

đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của DNNVV mà các nghiên cứu trước 

chưa kiểm chứng. 



(4) Luận án cũng đưa ra bằng chứng định lượng cho thấy các DNNVV có thời 

gian hoạt động dưới 3 năm, doanh nghiệp siêu nhỏ có khả năng tiếp cận vốn tín dụng 

ngân hàng thấp hơn rất nhiều so với các DNNVV còn lại.  

* Về thực tiễn: 

 Một là, luận án đã cũng cấp nhiều thông tin quan trọng và có ý nghĩa về thực 

trạng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của DNNVV tại tỉnh Phú Thọ trong 

giai đoạn 2013 – 2017 thông qua việc luận giải các bảng số liệu, các đồ thị toán học, 

phân tích các chỉ tiêu,… Điều này rất cần thiết đối với các nhà hoạch định chính sách, 

các ngân hàng thương mại, các DNNVV, bởi lẽ cho đến nay còn thiếu những phân tích, 

luận cứ chi tiết, khoa học về thực trạng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của 

các DNNVV tại tỉnh Phú Thọ. 

 Hai là, luận án đã đề xuất các giải pháp đối với từng chủ thể là DNNVV (gồm 6 

giải pháp cụ thể), và ngân hàng thương mại (gồm 7 giải pháp cụ thể). Ngoài ra, luận án 

cũng đưa ra những kiến nghị đối với Chính phủ, ngân hàng nhà nước, tỉnh Phú Thọ để 

vận dụng trong việc xây dựng và thực thi các cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp 

cận vốn tín dụng ngân hàng. 

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018 

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 

 

 

 

 

PGS,TS. Dương Đăng Chinh 

NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

 

 

Trần Quốc Hoàn 

 


