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

1. Người hướng dẫn khoa học thứ nhất: PGS,TS. Nguyễn Ngọc Quang 

2. Người hướng dẫn khoa học thứ hai: TS. Nguyễn Văn Hậu 

5. Những kết luận mới của luận án:  

Luận án đã đạt được một số kết quả chủ yếu như sau:  

- Luận án đã hệ thống hóa, làm rõ hơn lý luận cơ bản về bản chất, vai trò phân tích hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp sản xuất. Đồng thời, trên cơ sở kế thừa và phát triển những kết quả nghiên cứu đã được công 

bố, tác giả tiến hành hệ thống hóa nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

sản xuất. Nội dung phân tích gồm 2 nhóm tương ứng với 2 mặt hiệu quả (kinh tế và xã hội); trong đó, phân tích 

hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất về mặt kinh tế thông qua 4 nhóm chỉ tiêu gắn với 4 phương 

diện: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học hỏi và phát triển; phân tích hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp sản xuất về mặt xã hội thông qua những chỉ tiêu phản ánh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sản 

xuất đối với ngân sách nhà nước, người lao động, an sinh xã hội, môi trường và cộng đồng. Để phục vụ phân 

tích những nội dung đó, tác giả hệ thống hóa 8 phương pháp phân tích: so sánh, phân chia, liên hệ đối chiếu và 

xếp hạng, loại trừ, Dupont, SWOT, BSC, DEA. Luận án cũng đã làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích 

hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất. 

- Thông qua khảo sát tình hình phân tích hiệu quả hoạt động thực tế tại 17 doanh nghiệp đóng tàu trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng, kết hợp với các dữ liệu thứ cấp như báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính, 

báo cáo kết quả thực hiện công tác tài chính, báo cáo kết quả công tác hậu cần, báo cáo đánh giá tác động môi 

trường,... tác giả đã mô tả thực trạng phân tích hiệu quả hoạt động của 17 doanh nghiệp này trong giai đoạn 

2013-2017 một cách khách quan, cụ thể. Sau đó, tác giả đã có phân tích khúc chiết, hợp lý về những kết quả 

đạt được, những mặt tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó trong phân tích hiệu quả hoạt động của các 

doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

- Luận án đã đề xuất 3 nhóm giải pháp hoàn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp 

đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo nguyên tắc: hiệu quả, phù hợp, linh loạt, đồng bộ và khả thi. 

Bao gồm: (1) Nhóm giải pháp chung (tập trung hoàn thiện về bộ máy phân tích, nâng cao nhận thức của đội 

ngũ quản lý về phân tích hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực của đội ngũ phân tích, thúc đẩy nhu cầu sử 

dụng thông tin từ phía người nhận tin); (2) Nhóm giải pháp hoàn thiện quy trình và vai trò phân tích hiệu quả 

hoạt động; (3) Nhóm giải pháp hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động (thiết lập và 

vận hành hệ thống BSC nhằm đảm bảo tính cân bằng giữa các phương diện phản ánh nội dung phân tích hiệu 

quả hoạt động, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động, hoàn thiện vận dụng phương pháp 

phân tích hiệu quả hoạt động, hoàn thiện đánh giá về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và phân 

tích hiệu quả hoạt động). Trong đó, nhóm giải pháp (1) và (2) đóng vai trò là nền tảng, nhóm giải pháp (3) có 

tính then chốt. Tác giả cũng đã nêu những điều kiện cần thiết từ phía Nhà nước, từ phía các cơ quan chủ quản 

và từ phía các DN đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng để có thể hiện thực hóa các giải pháp được đề 

xuất. Các giải pháp được đề xuất có thuyết minh rõ ràng và minh họa bằng số liệu cụ thể nên có giá trị tham 

khảo tốt trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và vận dụng vào thực tiễn quản lý tại các doanh nghiệp thuộc 

phạm vi nghiên cứu. 

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019 
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