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VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 
1. Tên đề tài luận án: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam. 

2. Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01 

3. Họ và tên NCS: Trần Vinh Quang. 

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

1. TS Đào Lê Minh ; 2. PGS,TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt. 

5. Những kết luận mới của luận án : 

- Luận án đã làm rõ được những vấn đề cơ bản về trái phiếu doanh nghiệp và thị trường 

trái phiếu doanh nghiệp, đưa ra được quan điểm về phát triển thị trường TPDN; phân 

tích chỉ rõ những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường TPDN; nêu ra kinh 

nghiệm quốc tế về phát triển thị trường TPDN của một số quốc gia và rút ra một số bài 

học cho Việt Nam 

- Đánh giá được thực trạng thị trường TPDN Việt Nam trên các khía cạnh môi trường 

kinh tế ; khuôn khổ pháp lý cho thị trường TPDN ; thực trạng thị trường sơ cấp và thứ 

cấp ; luận giải được những mặt còn hạn chế của thị trường TPDN của Việt Nam trong 

thời gian qua theo các tiêu chí của thông lệ quốc tế; bên cạnh việc đánh giá thực trạng 

trên cơ sở định tính, NCS còn sử dụng phương pháp khảo sát các chuyên gia, nhà khoa 

học, nhà quản lý... về thực trạng phát triển thị trường TPDN của Việt Nam trong thời 

gian qua; chính sách phát triển thị trường TPDN cũng như đề xuất các giải pháp phát 

triển thị trường TPDN trong thời gian tới. 

- Luận án đã đề xuất được 03 nhóm giải pháp phát triển thị trường TPDN trong thời 

gian tới đó là: Nhóm giải pháp về thiện hệ thống văn bản pháp lý về tổ chức thị 

trường trái phiếu doanh nghiệp, trong đó tập trung sửa đổi Nghị định số 

90/2011/NĐ-CP theo hướng tạo thuận lợi hơn nữa cho đối tượng tham gia hoạt động 

trên thị trường TPDN; Nhóm giải pháp phát triển thị trường trái phiếu sơ cấp tập 

trung vào các giải pháp xuất phát từ bản thân doanh nghiệp:. Xuất phát từ phía nhà 

nước… Nhóm giải pháp về  phát triển thị trường trái phiếu thứ cấp trong đó tập trung 

vào các giải pháp: Nâng điều kiện niêm yết trên sàn đối với các doanh nghiệp; Chính 

sách ưu đãi về thuế hơn nữa cho nhà đầu tư trái phiếu; Tạo điều kiện thuận lợi cho 

những tổ chức định mức tín nhiệm tham gia thị trường; Nâng cao chất lượng đào tạo 

các kiến thức về thị trường TPDN; Phát huy vai trò của nhà tạo lập thị trường; Xây 

dựng đường cong lãi suất chuẩn cho trái phiếu; Chuyên nghiệp hóa đội ngũ môi giới 

chứng khoán; Đổi mới mô hình tổ chức thị trường. 

 

  Hà Nội, ngày 20/3/2017 
Người hướng dẫn 1 Người hướng dẫn 2 Nghiên cứu sinh 

   
   
   
   

TS Đào Lê Minh PGS,TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt Trần Vinh Quang 



 


