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5. Những kết luận mới của Luận án: 

 * Thứ nhất: Luận án đã hệ thống hoá được những vấn đề lý luận cơ bản về hệ 

thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty niêm yết bao gồm bản chất, vai trò của 

hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính; các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống chỉ tiêu phân tích 

tài chính; nội dung của hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính. Hệ thống chỉ tiêu phân tích tài 

chính tại các công ty niêm yết phục vụ cho mục đích quản trị tài chính gồm 8 nhóm chỉ 

tiêu: phân tích tình hình huy động vốn, phân tích tình hình sử dụng vốn, phân tích tình hình 

và kết quả kinh doanh, phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán, phân tích tình 

hình lưu chuyển tiền, phân tích tình hình rủi ro, phân tích tình hình cổ phiếu, phân tích tình 

hình tăng trưởng và phát triển bền vững. 

* Thứ hai: Luận án đã phân tích thực trạng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài 

chính tại các công ty niêm yết thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 

Nam để giúp các công ty này có bức tranh toàn cảnh về hệ thống chỉ tiêu phân tích 

tài chính của công ty mình. Từ đó đánh giá thực trạng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài 

chính tại các công ty để thấy được kết quả cũng như hạn chế của việc sử dụng hệ 

thống chỉ tiêu phân tích tài chính phục vụ quản trị và chỉ rõ nguyên nhân của những 

tồn tại đó.  

* Thứ ba: Luận án đã chỉnh sửa, bổ sung một số chỉ tiêu phân tích tài chính thể 

hiện đặc thù lĩnh vực khai thác than - khoáng sản vào hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính 

mà công ty đã sử dụng. Đặc biệt là nhóm chỉ tiêu phân tích tình hình phát triển bền vững 

– là vấn đề thời sự nóng hổi cần được các nhà quản trị quan tâm để đáp ứng yêu cầu của 

xã hội.  



Bên cạnh đó, Luận án còn đề xuất hệ thống giải pháp điều kiện để thực hiện 

thành công các giải pháp trên: Nhà nước cần ban hành các văn bản quy định liên quan 

đến PTTC doanh nghiệp nói chung, phân tích tài chính CTCP nói riêng; UBCKNN cùng 

với Bộ Tài chính cần hoàn thiện các văn bản bắt buộc về thông tin công bố của các CTCP 

niêm yết; Tập đoàn cần xây dựng và ban hành đầy đủ quy chế giám sát tài chính của Tập 

đoàn đối với các công ty con, công ty liên doanh, liên kết; các công ty niêm yết không 

ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như nghiệp vụ cho cán bộ thực 

hiện công tác phân tích tài chính để có nguồn nhân lực tốt. 
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NEW FINDINGS SNAPESHOT OF THE DOCTORAL THESIS 

 

1. Thesis title: “Completing the financial analysis indicators system of listed 

companies being responsible by the Vietnam Coal and Mineral Industry Group” 

2.  Full name of PhD Candidate: NGUYEN THI QUYNH TRANG 

3.  Major: Accouting    Code: 92.34.03.01 

4.  Full name of the Thesis Instructors: 

         1. Ass. Prof., Dr. Nghiem Thi Tha            2. Dr. Nguyen Thi Thanh 

5.  New findings of the thesis: 

* First: The thesis has logically categorized numerous fundamental theoretical 

issues regarding the financial analysis indicators towards listed companies including their 

nature and role; influencing elements; and their concepts. The key purpose of the 

financial analysis indicators being used by those listed companies is to manage 8 of their 

financial indicators, which are: Fund Raising Analysis; Capital Utilization Analysis; 

Company’s Operation Analysis; Liquidity and Solvency Analysis; Cash Flow Analysis; 

Risk Management Analysis; Market Securities Analysis; Growth and Sustainable 

Development Analysis. 

* Second: This thesis has also analyzed the current context of the financial 

analysis indicators system of listed companies managed by the Vietnam Coal and 

Mineral Industry Group in order to help them have an overview picture regarding their 

system. Then, the findings are used to evaluate and figure out those hidden limitations 

and frequent causes when applying financial analysis indicators system. 

* Third: Some specific financial indicators (regarding the Coal and Mineral 

Industry, currently being applied by the companies) are adjusted and supplemented in this 

thesis, especially the group of indicators analyzing the way of sustainable development - 

a noticeable news that needs more attentions from the BOM to meet the requirements of 

the society. 

Besides, this thesis also proposes some recommendations and solutions to 

successfully apply those above findings: The Government should enact more legal 

regulations related to corporate financial analysis in general and financial analysis of JSC 

in particular; The SEC and the Ministry of Finance should hurriedly complete the 



mandatory documents regarding information disclosed by listed JSCs; The Group needs 

to develop and regulate sufficiently financial supervising regulations towards the Group’s 

subsidiaries,  joint ventures and associates; Those listed companies are themselves 

encouraged to constantly fulfil and improve the professional qualifications as well as 

professional skills for ones who are directly responsible for conducting financial analysis. 
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