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1. Đề tài luận án: “Hoàn thiện chính sách tài chính với mục tiêu phát triển 

bền vững thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam”  

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

3. Họ và tên NCS: Nguyễn Ánh Nguyệt 

4. Họ tên cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS, TS. Đoàn Minh Phụng                              

 2. TS. Trịnh Hữu Hạnh 

5. Những kết luận mới của luận án 

5.1. Về mặt lý luận 

Luận án đã hệ thống, bổ sung và luận giải chi tiết các vấn đề lý luận cơ bản về 

phát triển bền vững thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và chính sách tài chính đối với 

sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ: 

- Khái niệm, nội dung, các tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển 

bền vững của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. 

- Khái niệm chính sách tài chính đối với phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân 

thọ; nội dung các chính sách tài chính đối với sự phát triển bền vững của thị trường 

bảo hiểm phi nhân thọ, giới hạn trong 6 chính sách: chính sách về vốn, về dự phòng 

nghiệp vụ, về đầu tư vốn, về khả năng thanh toán, chính sách thuế và chính sách ngân 

sách Nhà nước hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; vai trò của 6 chính sách tài chính đối với 

sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ; các nhân tố ảnh hưởng đến 

chính sách tài chính thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ; tiêu chí đánh 

giá tác động của chính sách tài chính Nhà nước đến phát triển thị trường bảo hiểm phi 

nhân thọ. 

5.2. Về mặt thực tiễn 

- Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về việc sử dụng chính 

sách tài chính tác động đến sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 

và rút ra một số bài học (tham khảo) đối với Việt Nam, như: (i) Áp dụng mô hình quản 

lý vốn trên cơ sở rủi ro; (ii) Quy định cụ thể tỷ lệ đầu tư đối với tất cả các nguồn vốn 

chứ không chỉ riêng vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ; (iii) Quy định phương pháp 

trích lập dự phòng pháp định; (iv)Chính phủ cân nhắc hỗ trợ một số chi phí cho doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong quá trình triển khai bảo hiểm nông nghiệp là chi 

quản lý, chi tuyên truyền quảng bá về bảo hiểm nông nghiệp tới người dân, chi đánh giá 



rủi ro…; hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thực hiện tái bảo hiểm sản phẩm 

bảo hiểm nông nghiệp.  

- Về phương pháp đánh giá thực trạng: NCS vận dụng tổng hợp nhiều phương 

pháp nghiên cứu, luận án đã làm sáng tỏ được thực trạng chính sách tài chính bao 

gồm: chính sách về vốn, về dự phòng nghiệp vụ, về đầu tư vốn, về khả năng thanh toán 

và chính sách thuế, chính sách ngân sách Nhà nước hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đối với 

sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2014 

- 2018. Trên cơ sở đó, luận án đã đưa ra những đánh giá xác đáng về tác động của 

chính sách tài chính đối với sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm phi nhân 

thọ Việt Nam trên các mặt: kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

của hạn chế. 

- Đề xuất giải pháp mới: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng chính sách tài chính 

đối với sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam và xu 

thế, mục tiêu phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong thời gian tới, 

NCS đưa ra một số giải pháp mới nhằm hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy 

phát triển bền vững thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam: (i) Hoàn thiện chính 

sách về vốn; (ii) Hoàn thiện chính sách về trích lập dự phòng nghiệp vụ; (iii) Hoàn 

thiện chính sách về đầu tư vốn; (iv) Hoàn thiện chính sách về khả năng thanh toán; (v) 

Hoàn thiện chính sách thuế đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; (vi) Hoàn hiện 

chính sách Ngân sách nhà nước hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; (vii) Lộ trình thực hiện 

các giải pháp; (viii) Điều kiện thực hiện các giải pháp; (ix) Kiến nghị với Chính phủ và 

các bộ, ngành liên quan. 
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