
THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1.  Đề tài luận án: Chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu 

của các doanh nghiệp thuỷ sản ở Việt Nam. 

2. Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng       Mã số: 9.34.02.01 

3. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Mai Anh 

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

(1). PGS,TS. Ngô Trí Long 

(2). PGS,TS. Phạm Thị Thanh Hoà 

5. Những kết luận mới của luận án: 

5.1. Những đóng góp mới về mặt lý luận: 

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hoá những lý luận cơ bản về chuỗi giá trị 

hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản; làm rõ nội hàm chính sách 

tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản. 

Thứ hai, luận án khảo cứu kinh nghiệm sử dụng chính sách tài chính nhằm 

thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản của một số quốc 

gia và từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm bổ ích cho Việt Nam. 

Thứ ba, luận án phân tích cụ thể thực trạng chuỗi giá trị hoạt động xuất 

khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản ở Việt Nam từ khâu tạo nguồn nguyên liệu, 

khâu thu mua, khâu chế biến, khâu thương mại xuất khẩu. Luận án phân tích 

thực trạng chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các 

doanh nghiệp thuỷ sản ở Việt Nam bao gồm chi Ngân sách nhà nước, chính sách 

thuế, chính sách tín dụng, chính sách bảo hiểm. Từ đó, luận án đã đưa ra những 

đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó. 

Thứ tư, luận án xây dựng mô hình ma trận SWOT để đánh giá cơ hội và 

thách thức, điểm mạnh và điểm yếu của chuỗi giá trị hoạt động xuất khẩu của 

các doanh nghiệp thuỷ sản ở Việt Nam. Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, và 

quan điểm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản Việt 

Nam của Chính phủ, đồng thời tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, luận án đề 



xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm hoàn thiện các chính sách tài 

chính. 

Hà nội, ngày     tháng      năm 2019 
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