
 

THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SỸ 

1. Đề tài luận án: “Quản trị rủi ro tài chính tại các công ty cổ phần xây dựng 

niêm yết ở Việt Nam” 

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

2. Họ và tên NCS:  Lưu Hữu Đức 

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

(1). PGS.,TS. Bùi Văn Vần 

(2). PGS.,TS. Đỗ Thị Phi Hoài 

4. Những kết luận mới của luận án : 

4.1. Những đóng góp mới về mặt lý luận 

- Luận án hệ thống hóa, làm rõ thêm những vấn đề lý luận về  rủi ro tài chính, 

quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp. 

- Luận án nghiên cứu các bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tài chính từ 

các doanh nghiệp xây dựng, các hãng tư vấn nước ngoài qua đó rút ra các bài học 

kinh nghiệm quan trọng trong công tác quản trị rủi ro tài chính đối với các doanh 

nghiệp xây dựng ở Việt Nam. 

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

- Luận án đi sâu đánh giá thực trạng rủi ro tài chính, quản trị rủi ro tài 

chính tại các CTCP XDNY trong mẫu nghiên cứu. Các đánh giá dựa trên 

các khía cạnh: nhận diện rủi ro, đo lường và đánh giá rủi ro, xử lý rủi ro tài 

chính ở các doanh nghiệp.  

- Luận án đưa ra những kết quả trong công tác quản trị rủi ro tài chính 

của các CTCP XDNY trong mẫu nghiên cứu đồng thời chỉ ra những điểm hạn 

chế, tồn tại, nguyên nhân của hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tài chính 

trong các công ty này. 

4.3. Những đóng góp mới về giải pháp đề xuất  

- Trên cơ sở định hướng phát triển ngành xây dựng ở Việt Nam, đặt trong 

bối cảnh kinh tế - xã hội trong thời gian tới luận án đề suất  bốn số nhóm giải pháp 

tăng cường quản trị rủi ro tài chính tại các CTCP XDNY ở Việt Nam. Luận án 

cũng đưa ra những điều kiện cần thiết để thực hiện các nhóm giải pháp trên 

       Hà Nội, ngày … tháng 4 năm 2018 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

 

 

 

LƯU HỮU ĐỨC 

HƯỚNG DẪN 1 HƯỚNG DẪN 2 

 

 

 

 

PGS.,TS. BÙI VĂN VẦN 

 

 

 

 

PGS.,TS. ĐỖ THỊ PHI HOÀI 



 


