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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của luận án 

Các doanh nghiệp xây dựng (DNXD) có một vị trí và vai trò quan trọng trong nền 

kinh tế. Trong những năm qua, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và cạnh tranh gay gắt 

từ các nhà thầu xây dựng nước ngoài làm cho hiệu quả sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp xây dựng giảm sút: hiệu suất hoạt động giảm, khả năng sinh lời đi xuống 

và giá trị thị trường của doanh nghiệp biến động. Chính vì vậy, tác giả lựa chọn nghiên 

cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các doanh 

nghiệp Xây dựng Việt Nam” 

2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu của luận án 

Thứ nhất: Hệ thống hóa toàn bộ lý luận về DNXD và hiệu quả sản xuất kinh 

doanh (HQSXKD )của DNXD. 

Thứ hai: Thông qua nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao HQSXKD của các DNXD 

trên thế giới luận án rút ra những bài học để các DNXD Việt Nam có thể sử dụng 

trong nâng cao HQSXKD. 

Thứ ba: Luận án nghiên cứu những vấn đề thực tiễn về HQSXKD của DNXD. Từ 

đó rút ra những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các DNXD Việt Nam. 

Thứ tư: Luận án đưa ra những giải pháp tài chính nhằm gia tăng khả năng hoạt 

động, cải thiện tình hình tài chính,… từ đó nâng cao hơn nữa HQSXKD của DNXD 

Việt Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là HQSXKD của DNXD. 

 Phạm vi nghiên cứu  
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- Về không gian: Luận án nghiên cứu các doanh nghiệp xây dựng niêm yết 

(DNXDNY) trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

- Về thời gian: sử dụng số liệu, dữ liệu báo cáo tài chính và các báo cáo khác 

trong giai đoạn từ năm 2010 tới nay. 

- Về nội dung: luận án nghiên cứu những vấn đề về HQSXKD, những lý luận 

chung về HQSXKD, thực tiễn cũng như các giải pháp tài chính nâng cao HQSXKD 

tại các DNXD Việt Nam. 

4. Phương pháp nghiên cứu của luận án 

- Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử 

- Phương pháp thu thập số liệu 

- Phương pháp thống kê phân tổ 

- Phương pháp tính toán và phân tích số liệu 

- Phương pháp mô hình kinh tế lượng 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

Trên phương diện lý luận, HQSXKD của các doanh nghiệp ở Việt Nam đã có 

nhiều tác giả nghiên cứu. Tuy nhiên, hầu hết các tác giả chỉ dừng lại ở việc hệ thống 

hóa một số chỉ tiêu nghiên cứu, một vài nhân tố ảnh hưởng,... chứ chưa có một công 

trình nghiên cứu nào giải quyết hầu hết các vấn đề liên quan đến HQSXKD.  

Trên phương diện thực tiễn cho đến nay chưa có những phân tích đánh giá một 

cách toàn diện, sâu sắc về HQSXKD tại một ngành lĩnh vực cụ thể như ngành xây 

dựng. Do đó, luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức 

về HQSXKD của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng (XD). Ngoài ra, luận án sẽ 

là tài liệu phục vụ tốt cho các nhà quản trị, những người làm chính sách,… để phát 

triển các DNXD Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu 

rộng. 

6. Kết quả nghiên cứu ở trong và ngoài nước có liên quan đến luận án 
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Có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan tới HQSXKD của DN. Tuy 

nhiên, hầu hết các nghiên cứu chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu HQSXKD tại mội doanh 

nghiệp cụ thể chứ chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu đầy đủ và toàn diện 

về HQSXKD của DNXD Việt Nam trong giai đoạn từ 2010 tới nay. 

7. Những định hướng nghiên cứu của luận án 

- Doanh nghiệp xây dựng và đặc điểm riêng biệt của doanh nghiệp xây dựng ảnh 

hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như những chỉ tiêu đo lường hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng. 

- Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng 

- Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng 

8. Kết cấu của luận án 

Chương 1: Lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 

xây dựng 

Chương 2: Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp xây dựng 

niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp 

xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  
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Chương 1 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA 

 CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 

1.1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 

1.1.1. Khái niệm phân loại và đặc điểm của DNXD 

1.1.1.1 Khái niệm về DNXD 

 DNXD tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành 

lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích xây, tạo lập, XD các công trình XD đáp 

ứng nhu cầu của thị trường 

1.1.1.2. Phân loại DNXD 

 Dựa theo các tiêu thức khác nhau như: hình thức tổ chức pháp lý; phạm vi, quy 

mô; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu; năng lực và vai trò trong quá trình thực hiện công 

trình;… các DNXD được chia ra làm các loại khác nhau. 

1.1.1.3. Đặc điểm của DNXD 

 Các DNXD có một số đặc điểm riêng biệt như sau: sản phẩm đơn chiếc; giá trị 

sản phẩm lớn, kết cấu phức tạp; địa bàn hoạt động của DNXD rộng trong khi sản 

phẩm cố định ở nơi sản xuất; các DNXD cần có thời gian dài để thay đổi quy mô và 

sản phẩm; cần huy động nguồn lực lớn để sản xuất kinh doanh. 

1.1.2. Vai trò của DNXD 

 DNXD có vai trò quan trọng trong nền kinh tế: nó quyết định trình độ sản xuất; 

tạo công ăn việc làm, nâng cao tay nghề cho người lao động; đóng góp nhiều vào 

tổng giá trị sản phẩm quốc gia cũng như ngân sách nhà nước. 

1.2. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DNXD 

1.2.1. Khái niệm và phân loại HQSXKD của DNXD 

- Khái niệm: HQSXKD của DNXD phản ánh trình độ huy động và sử dụng 

nguồn lực của DNXD để tạo ra kết quả đầu ra tối ưu. Các chỉ tiêu phản ánh 

HQSXKD của DNXD được xây dựng thông qua mối quan hệ tỷ lệ giữa các đại lượng 
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kinh tế thể hiện tốc độ luân chuyển, khả năng sinh lời và mối quan hệ giữa giá trị thị 

trường và giá trị sổ sách của DNXD 

- Phân loại: việc phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây 

dựng dựa vào các tiêu thức khác nhau như: mục tiêu tác động; phạm vi và quy mô; 

thời gian; tính chất. 

1.2.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp xây dựng 

Các chỉ tiêu đánh giá HQSXKD của DNXD bao gồm: chỉ tiêu phản ánh hiệu 

suất hoạt động và các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời. 

1.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất hoạt động của DNXD 

- Chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng vốn cố định 

- Chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng vốn lưu động 

- Chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của tiền 

- Chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển khoản phải thu 

- Chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển hàng tồn kho (HTK) 

- Chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển vốn kinh doanh (VKD) của DNXD 

1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của DNXD 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS) 

- Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản (BEP) 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản (ROA) 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) 

- Phương trình Dupont đánh giá HQSXKD của DNXD 

- Hệ số giá trên thu nhập (P/E) 

- Hệ số Tobin’s Q 
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1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến HQSXKD của DNXD 

 Các nhân tố ảnh hưởng tới HQSXKD của DNXD có thể chia làm hai loại là: 

nhóm nhân tố chủ quan và nhóm nhân tố khách quan. 

1.2.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan 

- Quy mô, cơ cấu và tăng trưởng tài sản 

- Cơ cấu nguồn vốn của DNXD 

- Khả năng thanh toán 

- Nhân tố bộ máy quản lý của DNXD đặc biệt là nhân tố quản lý doanh thu chi phí 

- Nhân tố trình độ trang thiết bị và công nghệ 

- Nguồn lao động và trình độ tay nghề của người lao động 

- Năng lực cạnh tranh và năng lực đấu thầu của DNXD 

- Văn hóa kinh doanh của DNXD 

1.2.3.2. Nhóm nhân tố khách quan 

- Điều kiện tự nhiên 

- Nhân tố môi trường quốc tế và khu vực 

- Tăng trưởng kinh tế 

- Chính sách tài khoá 

- Chính sách tiền tệ 

- Sự biến động của giá cả yếu tố đầu vào 

- Môi trường pháp luật, thể chế chính trị 

- Mức độ hội nhập quốc tế 

1.3. KINH NGHIỆM NÂNG CAO HQSXKD CỦA DNXD TRÊN THẾ GIỚI VÀ 

BÀI HỌC CHO CÁC DNXD Ở VIỆT NAM 

1.3.1. Kinh nghiệm nâng cao HQSXKD của DNXD trên thế giới 

1.3.1.1. Kinh nghiệm của DNXD Hoa Kỳ 
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 Các DNXD Hoa Kỳ tập trung đầu tư vào khoa học công nghệ, lĩnh vực kinh 

doanh có thế mạnh cũng như đa dạng kênh huy động vốn nhằm nâng cao HQSXKD. 

1.3.1.2. Kinh nghiệm của DNXD Nhật Bản 

 Các DNXD Nhật Bản chú trọng và cam kết chất lượng kết hợp quảng bá, xuất khẩu 

công nghệ xây dựng ra nước ngoài và quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 

1.3.1.3. Kinh nghiệm của DNXD Trung Quốc 

 DNXD Trung Quốc cạnh tranh mạnh mẽ về giá, sử dụng thầu phụ và nhân 

công tại chỗ đồng thời đi tắt đón đầu trong công nghệ xây dựng. 

1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với DNXD Việt Nam 

- Định hình chất lượng và giá thành đối với sản phẩm xây dựng 

- Quan tâm đầu tư phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng 

- Sử dụng lao động phổ thông tại chỗ 

- Có chiến lược bồi dưỡng và phát triển con người 

- Đa dạng hóa kênh tiếp cận vốn 

- Tăng cường liên kết giữa DNXD với chính phủ và giữa các DNXD với các đối tác 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Kết quả nghiên cứu trong chương 1 được thể hiện ở các điểm chủ yếu: 

Thứ nhất, hệ thống hoá toàn bộ lý luận cơ bản về DNXD. Tác giả đã đưa ra 

những khái niệm, đặc điểm và vai trò của DNXD trong nền kinh tế 

Thứ hai, tác giả làm sáng tỏ thêm những lý luận về HQSXKD của các DNXD 

trong nền kinh tế. Thông qua việc nghiên cứu sâu sắc và kỹ lưỡng tác giả chỉ ra bản chất 

của HQSXKD là gì? Đồng thời đưa ra những cách phân loại về các chỉ tiêu đánh giá 

HQSXKD của DNXD. 

Thứ ba tác giả đã nghiên cứu và đưa ra những kinh nghiệm về nâng cao 

HQSXKD của các DNXD ở nhiều quốc gia trên thế giới. Từ đó, NCS đã rút ra sáu bài 

học cho DNXD Việt Nam để nâng cao hơn nữa HQSXKD. 
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Chương 2: 

 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC DOANH 

NGHIỆP XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

VIỆT NAM 

2.1. TỔNG QUAN VỀ DNXD NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

VIỆT NAM 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của DNXDNY trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam 

- Giai đoạn 2000- 2007: đây là giai đoạn ra đời và phát triển của thị trường chứng 

khoán Việt Nam. Một số DNXD thực hiện niêm yết trong giai đoạn này 

- Giai đoạn 2008- 2011: là giai đoạn thị trường chứng khoán có nhiều điều chỉnh 

và cũng là lúc các DNXD Việt Nam gia tăng số lượng DN niêm yết. 

- Giai đoạn 2012- nay: chính sách vĩ mô có nhiều thay đổi, các DNXDNY Việt 

Nam gặp nhiều khó khăn. Một số DNXDNY phải hủy niêm yết do HQSXKD hạn chế 

2.1.2. Đặc điểm và vai trò của các DNXDNY trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam 

- DNXDNY tạo của cải vật chất lớn và ngày càng gia tăng trong tổng sản phẩm 

quốc dân 

- DNXDNY chiếm một lượng lớn đầu tư vốn của toàn xã hội 

- Các DNXDNY lớn chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước hoặc có nguồn gốc từ nhà 

nước 

-  DNXDNY có nguồn vốn lớn và quan hệ tín dụng chủ yếu với ngân hàng 

thương mại 

-  DNXDNY chịu tác động mạnh bởi rủi ro chính sách 

2.1.3. Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của các DNXDNY trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2015 

- Các DNXDNY kinh doanh đều có lãi nhưng kết quả kinh doanh chưa cao 
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- Lợi nhuận từ hoạt động khác góp phần làm tăng đáng kể lợi nhuận sau thuế cho 

các DNXDNY 

- Các doanh nghiệp quy mô vốn nhỏ (trung bình dưới 300 tỷ) tỏ ra kinh doanh có 

hiệu quả khi có lợi nhuận sau thuế liên tục tăng nhanh và mạnh ở 4 năm cuối 2012- 2015 

2.2. THỰC TRẠNG HQSXKD CỦA CÁC DNXDNY TRÊN THỊ TRƯỜNG 

CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

2.2.1. Thực trạng hiệu suất hoạt động của các DNXDNY 

- Thực trạng hiệu suất sử dụng vốn cố định (VCĐ) của các DNXDNY 

- Thực trạng hiệu suất sử dụng vốn lưu động (VLĐ) của các DNXDNY 

+, Thực trạng tốc độ luân chuyển vốn lưu động (VLĐ) 

+, Thực trạng tốc độ luân chuyển của tiền 

+, Thực trạng tốc độ luân chuyển khoản phải thu 

+, Thực trạng tốc độ luân chuyển hàng tồn kho 

- Thực trạng  hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh (VKD) của DNXDNY 

2.2.2. Thực trạng khả năng sinh lời của các DNXDNY  

- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS) 

- Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản (BEP) 

- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản (ROA) 

- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) 

- Phân tích HQSXKD của DNXDNY thông qua phương trình Dupont 

- Hệ số giá trên thu nhập (P/E) 

2.2.3. Sử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích tác động của các nhân tố tới 

HQSXKD của DNXDNY 

2.3. ĐÁNH GIÁ HQSXKD CỦA CÁC DNXDNY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG 

KHOÁN VIỆT NAM 



 
 

 
11 

2.3.1. Những kết quả đạt được về HQSXKD của các DNXDNY trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam 

Thứ nhất, hiệu suất sử dụng vốn cố định gia tăng 

Thứ hai, một số DNXDNY tăng được hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền 

Thứ ba, tốc độ luân chuyển hàng tồn kho của một số DNXDNY tăng qua các năm 

Thứ tư, hệ số P/E gia tăng mạnh mẽ 

Thứ năm, hiệu suất hoạt động có nhiều cải thiện trong thời gian gần đây 

Thứ sáu, khả năng sinh lời những năm gần đây có chuyển biến tích cực 

Thứ bảy, chỉ tiêu Tobin’s Q gia tăng bền vững 

2.3.2.. Những hạn chế và nguyên nhân về HQSXKD của DNXDNY Việt Nam 

2.3.2.1. Những hạn chế 

Một là, hiệu suất hoạt động sụt giảm: mặc dù có nhiều cải thiện trong năm 2014 

và 2015 nhưng trong cả giai đoạn 2010 tới 2015 hiệu suất hoạt động của các 

DNXDNY còn nhiều hạn chế. 

Hai là, khả năng sinh lời chưa cao: mặc dù ROS có cải thiện trong những năm gần 

đây nhưng nhìn chung ROS của các DNXDNY năm 2015 thấp hơn nhiều con số ROS 

của năm 2010. Tương tự như thế, ROA và ROE của các DNXDNY trong năm 2015 

cũng thấp hơn ROA và ROE năm 2010. 

Ba là, giá trị thị trường chưa tương xứng với giá trị sổ sách của các DNXDNY: 

chỉ tiêu Tobin’s Q của các DNXDNY từ năm 2011 tới 2015 đều thấp hơn 1 và giảm 

mạnh so với con só Tobin’s Q cao hơn 1 mà các DNXDNY đạt được trong năm 2010. 

2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

Nguyên nhân của các hạn chế bao gồm hai nhóm nguyên nhân là: nguyên nhân 

chủ quan và nguyên nhân khách quan. 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+, Mô hình quản lý cồng kềnh làm tăng chi phí và giảm hiệu quả sử dụng tài sản. 
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+, Cơ cấu tài sản và nguồn vốn chưa hợp lý 

+, Các DNXDNY chưa quyết liệt trong việc quản trị doanh thu, chi phí và giá 

thành sản phẩm. 

+, Các DNXDNY duy trì mô hình quản  lý cồng kềnh chậm thích nghi với biến 

động của kinh tế đặc biệt là tại nhóm DNXDNY có sở hữu nhà nước. 

+, Các DNXDNY Việt Nam chưa chú trọng đầu tư trang thiết bị và khoa học 

công nghệ 

+, Quản trị vốn bằng tiền, công nợ phải thu và hàng tồn kho của DNXDNY chưa tốt. 

+, Khả năng liên kết dọc và ngang của các DNXDNY còn nhiều hạn chế 

+, Trình độ và năng lực của lực lượng lao động còn thấp 

+, Các DNXDNY đặt trọng tâm chủ yếu vào một số khách hàng và thị trường 

trong nước, chưa quan tâm tới thị trường quốc tế. 

- Nguyên nhân khách quan: 

+, Tác động bất lợi của các điều kiện tự nhiên, sự biến động thất thường của thời tiết. 

+, Tác động tiêu cực từ môi trường quốc tế cũng như tăng trưởng kinh tế trong nước 

+, Chính sách tài khoá không ổn định 

+, Chính sách tiền tệ thu hẹp đột ngột 

+, Sự biến động của giá cả yếu tố đầu vào 

+, Hệ thống chính sách pháp luật chưa hoàn thiện 

+, Sự sụt giảm và thiếu đa dạng của thị trường chứng khoán 
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Kết luận chương 2 

 Dựa trên cơ sở lý luận đã hệ thống ở chương 1. Chương 2 tác giả tập trung 

nghiên cứu thực trạng HQSXKD của các DNXDNY trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam giai đoạn 2010 tới nay và thu được một số kết quả chủ yếu sau: 

 Một là, khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của DNXDNY trong giai đoạn 

2010 tới nay. 

 Hai là, dựa vào những chỉ tiêu đánh giá ở chương 1 tác giả phân tích thực trạng 

HQSXKD của các DNXDNY trên thị trường chứng khoán Việt Nam như:hiệu suất 

hoạt động, khả năng sinh lời và các chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ giữa giá trị thị 

trường và giá trị sổ sách của DNXDNY. 

 Ba là, trên cơ sở phân tích các chỉ tiêu tài chính phản ánh HQSXKD của 

DNXDNY tác giả chỉ ra những kết quả đạt được những hạn chế đồng thời đưa ra các 

nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan của những hạn chế. Đây là những cơ 

sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao HQSXKD các DNXDNY 

ở chương 3. 
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Chương 3: 

 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC 

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG NIÊM YẾT  

TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC DNXDNY VIỆT NAM 

3.1.1. Bối cảnh kinh tế vĩ mô trong thời gian tới và triển vọng phát triển các 

DNXDNY 

 Bối cảnh kinh tế vĩ mô: 

 Tăng trưởng kinh tế được dự báo tích cực trong thời gian tới. Giá dầu thế giới 

phục hồi trong khi chính phủ xem xét điều chỉnh một số giá hàng hoá đầu vào cơ bản 

như: than, điện,... có thể gây ra lạm phát. Thị trường chứng khoán ngày càng phát triển 

với đa dạng sản phẩm và mở rộng đối tượng tham gia. Bên cạnh đó, nguồn cung bất 

động sản trên thị trường dự báo tăng cao.  

 Triển vọng phát triển các DNXDNY Việt Nam 

 Về xây dựng dân dụng: quy mô dân số lớn và cơ cấu dân số trẻ là động lực phát 

triển của thị trường xây dựng dân dụng. 

Biểu đồ 3.1: Chương trình phát triển đô thị quốc gia 

 

(Nguồn: quyết định phê duyệt chương trình đô thị quốc gia) 
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 Về xây dựng công nghiệp: các hiệp định kinh tế quốc tế được ký kết và thực thi 

là cơ hội để dòng chảy vốn và thương mại vào Việt Nam. 

Bảng 3.1: Một số hiệp định FTA Quan trọng 

STT Hiệp định Đã ký Đang đàm 

phán 

1 Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc 

(VKFTA) 

X  

2 Việt Nam- Liên minh hải quan Nga- Belarus- 

Kazakhstan 

X  

3 Hiệp định thương mại tự do Asean- EU (FTA ASEAN- 

EU) 

 X 

4 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)  X 

5 Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (FTA VN –

EU) 

X  

6 Hiệp định thương mại Tự do Việt Nam- khối EFTA 

(FTA VN – EFTA) 

 X 

7 Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư ASEAN- 

Canada (TIFA) 

 X 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

 Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật: chiến lược đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cộng 

với nguồn vốn ODA từ các nước phát triển được dự báo tạo ra triển vọng tích cực cho 

HQSXKD của DNXDNY. 

Bảng 3.2: Một số dự án hạ tầng lớn của Việt Nam đang 

 và dự kiến thực hiện 

STT Dự án 

 

Số vốn (Tỷ 

USD) 

Hình thức 

1 Sân Bay Long Thành 5,6 PPP, BOT 

2 Đường cao tốc Nội Bài- Hạ Long 1,8 PPP, BOT 

3 Cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận 1,8 PPP 

4 Cao tốc Dầu Giây- Liên Khương 3,5 PPP 

5 Đường sắt Biên Hoà- Vũng Tàu 5 BOT 

6 Các tuyến Metro 5,1 BOT,PPP 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 
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3.1.2. Định hướng phát triển các DNXDNY Việt Nam 

 Thứ nhất, đẩy mạnh thoái vốn nhà nước tại các DNXDNY theo hướng quy định 

tại quyết định số 37/2014/QĐ-TTG ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng CP về 

việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại danh mục nhà nước trong điều kiện hiện nay. 

 Thứ hai, hình thành những DNXDNY quy mô lớn có tiềm lực tài chính vững 

mạnh, có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến đủ khả năng thực hiện các công trình lớn 

trong và ngoài nước. 

 Thứ ba, Các DNXDNY có tiềm lực hạn chế cần hoạt động theo hướng chuyên 

môn hoá cao để nâng cao năng lực cạnh tranh. 

3.2. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HQSXKD CỦA CÁC 

DNXDNY TẠI VIỆT NAM 

3.2.1. Các giải pháp xây dựng phải hỗ trợ, tương thích với nhau 

 Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao HQSXKD của DNXD cần đứng trên góc 

nhìn tổng thể, đảm bảo sự nhất quán và tương hỗ tránh các giải pháp xung đột, triệt tiêu 

lẫn nhau vừa không đạt được mục tiêu lại gây ra tác động không tốt tới HQSXKD của 

DNXD. 

3.2.2. Các giải pháp cần phù hợp với môi trường kinh doanh và sự biến động của 

các nhân tố vĩ mô 

 Môi trường kinh doanh đang liên tục thay đổi. Đặc biệt, khi chúng ta ngày càng 

phải thực hiện nhiều hơn các cam kết hội nhập kinh tế thì môi trường kinh doanh chịu 

nhiều ảnh hưởng của nhân tố bên ngoài. Chính điều này đòi hỏi các giải pháp nâng cao 

HQSXKD của DNXDNY cần đặt trong bối cảnh phù hợp với sự thay đổi của môi 

trường kinh doanh. 

3.2.3. Các giải pháp phải phù hợp với trình độ phát triển của DNXDNY và nền 

kinh tế 

 Tuỳ thuộc vào quy mô và tính đặc thù của các DNXDNY mà xây dựng các giải 

pháp phù hợp. Các DNXD lớn có thể theo đuổi các giải pháp  lớn  cần đầu tư nhiều 

nguồn lực nhưng tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về kết quả thu được. Các DNXDNY ở 
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quy mô nhỏ có thể sử dụng các giải pháp phù hợp với nguồn lực hạn chế của mình 

nhưng vẫn nâng cao HQSXKD. 

3.3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HQSXKD CỦA CÁC DNXDNY TẠI  VIỆT NAM 

3.3.1. Đẩy mạnh tái cấu trúc DNXD đặc biệt là DNXD có vốn nhà nước 

 Tái cấu trúc nền kinh tế với ba trọng tâm quan trọng: tái cấu trúc hệ thống ngân 

hàng, tái cấu trúc đầu tư công và tái cấu trúc DN nhà nước được CP coi là ưu tiên hàng 

đầu trong giai đoạn hiện nay. 

- Tái cấu trúc về sở hữu đối với DNXD đặc biệt là DNXDNY: việc tái cấu trức sở 

hữu DNXD cẩn đảm bảo thoái vốn nhà nước tại các DNXD một cách nhanh chóng và 

quyết liệt để thay đổi cơ bản về cấu trúc sở hữu. Bên cạnh đó, các DNXDNY cần tìm 

kiếm các đối tác chiến lược, đặc biệt là các DNXD lớn trên thế giới để bán vốn nhằm tận 

dụng vốn, khoa học công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến. 

- Tái cấu trúc quy mô và cơ cấu tài sản: thay đổi quy mô và cơ cấu tài sản của DN 

phù hợp với bối cảnh kinh tế vĩ mô. 

- Tái cấu trúc về mô hình hoạt động và phương thức quản lý: đảm bảo tính khách 

quan, khoa học và phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, phòng ban và cá nhân trong 

DNXD. 

3.3.2. Tăng cường công tác quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm, gia tăng lợi 

nhuận 

- Đối với chi phí nguyên vật liệu: xây dựng định mức tiêu hao vật tư hợp lý, sử 

dụng nguyên liệu tại chỗ đồng thời có cơ chế giám sát thu mua bảo quản vật tư. 

- Đối với chi phí nhân công: tách bạch rõ hai nhóm nhân công: thường xuyên và 

thời vụ. Đảm bảo chính sách phù hợp với các đối tượng này. 

- Đối với các khoản chi phí khác: cần có sự tính toán phù hợp và hiệu quả tránh 

phát sinh các chi phí không cần thiết. 

3.3.3. Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động, gia tăng chất 

lượng và rút ngắn thời gian thi công 
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 Các DNXDNY cần quan tâm đầu tư và sử dụng khoa học công nghệ vào sản 

xuất và thi công sản phẩm: 

 Đối với khâu xây dựng ngầm và xử lý nền móng: các DNXDNY có thể sử 

dụng một số công nghệ như: công nghệ thi công Top- Down; công nghệ Top- based; 

công nghệ cố kết chân không. 

 Đối với khâu xây thô có thể sử dụng một số công nghệ như: công nghệ bê tông 

nhẹ; nhà thép tiền chế; công nghệ dự ứng lực; công nghệ bê tông đúc sẵn. 

 Đối với khâu hoàn thiện: sử dụng công nghệ bê tông mài và công nghệ nhà 

Smart Home 

3.3.4. Thực hiện liên kết trong sản xuất và thi công các sản phẩm xây dựng 

 Liên kết các DNXDNY với nhau để phát huy thế mạnh cũng như lợi thế của 

từng doanh nghiệp. Hình thành nên các liên danh tham gia đấu thầu, thi công các dự 

án lớn. 

 Liên kết các DNXDNY với các DN sản xuất nguyên vật liệu xây dựng 

 Liên kết các DNXDNY với chủ đầu tư các dự án bất động sản 

 Xây dựng mô hình quản trị dòng tiền giữa: DNXD, chủ đầu tư, ngân hàng và 

khách hàng 

 Phương thức liên kết: mua bán, hoán đổi cổ phiếu trở thành cổ đông chiến lược 

của nhau hoặc tạo ra các liên danh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

3.3.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị 

 Các DNXDNY cần quan tâm tới việc quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị 

hiệu quả góp phần vào việc nâng cao HQSXKD. Một số giải pháp các DNXDNY có 

thể sử dụng như: đa dạng hoá nguồn đầu tư máy móc thiết bị; tận dụng tối đa công 

suất máy móc, thiết bị hiện có; theo dõi tình trạng, mức độ hao mòn của từng máy 

móc thiết bị cũng như nâng cao năng lực của cán bộ vận hành máy móc trang thiết bị. 

3.3.6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

3.3.6.1. Tăng cường sử dụng vốn bằng tiền 

 Các DNXDNY cần chú trọng công tác dự báo và xây dựng kế hoạch vốn bằng 

tiền. DNXDNY hoạt động trong lĩnh vực dân dụng cần bám sát kế hoạch thu tiền của 
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chủ đầu tư để xây dựng kế hoạch thanh toán. Việc tồn quỹ phải đảm bảo hai yếu tố: 

an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không gây lãng phí nguồn lực. 

3.3.6.2.  Xây dựng chính sách bán hàng hợp lý trên cơ sở dữ liệu khách hàng đầy 

đủ và tin cậy, tăng cường công tác thu hồi công nợ đặc biệt là nợ xấu trong lĩnh 

vực xây dựng cơ bản 

 Chủ động trong chính sách bán hàng, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách 

hàng uy tín, chiến lược. Bên cạnh đó, có cơ sở dữ liệu và thông tin khách hàng tin cậy 

đồng thời tích cực thu hồi công nợ đặc biệt là nợ xấu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. 

3.3.6.3. Đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm, giải phóng HTK 

 Các DNXDNY cần tiến hành phân loại HTK một cách khoa học và hợp lý. 

Tiến hành thanh lý những HTK đã xuống cấp, ít sử dụng đồng thời đẩy nhanh tiến độ 

nghiệm thu công trình hiện thực hoá doanh thu bán hàng, giải phóng HTK. 

3.3.7. Nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực đấu thầu và mở rộng thị trường 

ra nước ngoài 

 Xây dựng bộ phận đấu thầu chuyên biệt có trình độ và nhân lực phù hợp đảm 

bảo tính chuyên nghiệp của việc đấu thầu. Ngoài ra, các DNXDNY cần chủ động 

năm bắt thông tin cũng như quy định về đấu thầu; nâng cao chất lượng công tác lập 

hồ sơ dự thầu, quản lý thông tin khách hàng; mở rộng thị trường ra quốc tế trước hết 

là những nước có nét tương đồng như: Myanmar; Campuchia; Lào; Indonexia… 

3.3.8.  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

 Các DNXDNY cần quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn 

nhân lực dựa trên việc xây dựng một số chính sách như sau: chính sách lương 

thưởng; chế độ phúc lợi; xây dựng chính sách tuyển dụng; nâng cao hiệu quả công tác 

kiểm tra, đánh giá đồng thời xem xét việc tái cấu trúc, sắp xếp và giảm bớt lao động 

không phù hợp. 

3.3.9. Hoàn thiện công tác kế toán tài chính và nâng cao trình độ quản lý tài 

chính doanh nghiệp 
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 Việc hoàn thiện công tác kế toán tài chính và nâng cao trình độ quản lý tài 

chính doanh nghiệp được thực hiện thông qua việc: xây dựng và hoàn thiện quy trình 

phân tích tài chính doanh nghiệp; cập nhật những thay đổi về chính sách, chế độ tài 

chính- kế toán cũng như xây dựng chiến lược tài chính dài hạn. 

3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 

3.4.1. Hoàn thiện thể chế chính sách và pháp luật 

 Những năm gần đây, chính phủ đã quan tâm tới việc hoàn thiện chính sách và 

pháp luật tuy nhiên các văn bản dưới luật để hướng dẫn thi hành chính sách pháp luật 

hiện nay còn chồng chéo. Bên cạnh đó, chính sách pháp luật cần đảm bảo tính ổn 

định để các DNXDNY cũng như các DN khác trong nền kinh tế yên tâm sản xuất 

kinh doanh. 

3.4.2. Điều hành CSTK, CSTT công khai, minh bạch, ổn định và bền vững 

 CSTK và CSTT là hai nhân tố khách quan ảnh hưởng rất lớn tới HQSXKD của 

DNXDNY. Đo đó, việc thực thi CSTK và CSTT của chính phủ cần đảm bảo tính 

công khai, minh bạch, ổn định và bền vững.  

3.4.3. Phát triển thị trường vốn, đa dạng kênh huy động cho DNXDNY 

 Hiện nay, các DNXDNY chủ yếu tài trợ vốn thông qua hình thức vay ngân 

hàng thương mại. Các kênh dẫn vốn khác như: thị trường chứng khoán (chưa đa dạng 

sản phẩm); công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính;... còn nhiều hạn chế. Vì vậy, 

chính phủ cần quan tâm phát triển các kênh dẫn vốn này để nâng cao khả năng tiếp 

cận nguồn lực của DNXDNY. 

3.4.4. Xây dựng và phát triển thị trường khoa học công nghệ 

 Xây dựng là ngành đòi hỏi hàm lượng khoa học cao. Thông qua việc xây dựng 

và phát triển thị trường khoa học công nghệ. Các DNXDNY có thể tiếp cận và sử 

dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh 

từ đó góp phần nâng cao HQSXKD. 

 



 
 

 
21 

Kết luận chương 3 

 Trên cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng HQSXKD của các DNXDNY chương 3 

nghiên cứu sinh đã thực hiện nhiệm vụ như sau: 

 Thứ nhất: phân tích tác động của kinh tế vĩ mô tới HQSXKD của DNXDNY 

đồng thời đưa ra định hướng phát triển DNXDNY. 

 Thứ hai, trình bày hệ thống các giải pháp nâng cao HQSXKD cho DNXDNY 

trong thời gian tới. 

 Thứ ba, để các giải pháp thực hiện một cách khoa học và hiệu quả. Luận án đề 

xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hơn hữa HQSXKD của DNXDNY. 
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KẾT LUẬN 

 Đối với các DN trong nền kinh tế nói chung và DNXDNY nói riêng thì nâng cao 

HQSXKD của doanh nghiệp là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Để các DNXDNY có thể 

hoạt động trong bối cảnh kinh tế thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt thì việc huy động, 

sử dụng và phân bổ nguồn lực tài chính phải hết sức hiệu quả. Đối với cổ đông hiện hữu, 

mục tiêu trong ngắn hạn là doanh nghiệp phải tối đa hoá được lợi nhuận, trong dài hạn phải 

tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp. Điều này tạo áp lực ngày một to lớn cho những nhà điều 

hành, quản trị doanh nghiệp đặc biệt là những nhà quản trị tài chính chính doanh nghiệp. 

Làm thế nào để nâng cao hiệu suất hoạt động, nâng cao khả năng sinh lời từ đó nâng cao 

hơn nữa HQSXKD của DNXDNY là một vấn đề sống còn trong bối cảnh hiện nay. 

 Luận án đã đi sâu nghiên cứu HQSXKD của các DNXDNY từ 2010 tới nay và 

thu được một số kết quả như sau: 

 Thứ nhất, luận án đã hệ thống hoá một cách chi tiết về HQSXKD của DNXDNY, 

phân tích và chỉ ra những đặc điểm riêng biệt của DNXDNY trong nền kinh tế quốc dân. 

Thông qua những đặc thù của DNXDNY luận án đã phân tích những tác động riêng biệt 

tới HQSXKD mà chỉ có ở DNXDNY. Ngoài ra, luận án còn xây dựng hệ thống chỉ tiêu 

phân tích HQSXKD một cách đầy đủ và toàn diện. Ở các chỉ tiêu phản ánh HQSXKD 

luận án chỉ rất rõ chỉ tiêu nào là chỉ tiêu phản ánh hiệu suất, chỉ tiêu nào là chỉ tiêu phản 

ánh khả năng sinh lời và một số chỉ tiêu khác phản ánh HQSXKD của DNXDNY. Việc 

luận án tiếp cận HQSXKD theo hướng hiện đại với các chỉ tiêu phản ánh HQSXKD gắn 

với TTCK là tương đối mới mẻ. 

 Thứ hai, luận án đã chỉ ra và phân tích kinh nghiệm của các DNXD trên thế giới. 

Qua nghiên cứu HQSXKD của các DNXD tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc luận án 

đã chỉ ra những bài học mà DNXDNY Việt Nam có thể vận dụng trong bối cảnh hiện 

nay. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng, định hướng và phát triển DNXDNY của 

Việt Nam trong thời gian tới. 

 Thứ ba, Luận án đã khảo sát, phân tích báo cáo tài chính và các thông tin liên 

quan tới 78 DNXDNY trên TTCK Việt Nam để chỉ ra bức tranh toàn cảnh về HQSXKD 

của các DNXDNY trong giai đoạn 2010 tới nay. Thông qua các phương pháp nghiên 
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cứu đặc biệt là dựa vào mô hình Dupont và mô hình kinh tế lượng luận án đã chỉ ra 

nhiều nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến HQSXKD của các DNXDNY. 

HQSXKD của các DNXDNY được tổng kết trên những khía cạnh đạt được, những hạn 

chế cũng như nguyên nhân của những hạn chế. 

 Thứ tư, luận án đã phân tích và chỉ chỉ ra định hướng cũng như triển vọng phát triển 

của các DNXDNY trong thời gian tới. Với một loạt các giải pháp quan trọng có tính thực tiễn 

luận án đã cung cấp cho người đọc đặc biệt là những nhà quản trị tài chính doanh nghiệp tại 

DNXDNY những hướng đi mới, những việc cần làm để cải thiện và nâng cao hơn nữa 

HQSXKD của DNXDNY. 

 Thứ năm, để các giải pháp có thể đi vào thực tiễn luận án đã đề xuất nhiều khuyến 

nghị chính sách với CP, bộ, ban ngành đặc biệt là ngân hàng nhà nước, bộ tài chính, bộ kế 

hoạch đầu tư,... Hi vọng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các giải pháp mà luận án 

đã nêu sẽ có điều kiện áp dụng và có kết quả thiết thực góp phần nâng cao hơn nữa 

HQSXKD của các DNXDNY. 

 Như vậy, những mục tiêu quan trọng đề ra đã được luận án giải quyết một cách 

triệt để. Trên cơ sở khung lý thuyết vững chắc, các phương pháp nghiên cứu khoa học, 

hiện đại luận án đã cho cái nhìn toàn cảnh về HQSXKD của các DNXDNY. Tuy nhiên, 

việc nghiên cứu HQSXKD của 78 DNXDNY trong giai đoạn 2010 tới nay là một vấn đề 

hết sức khó khăn và phức tạp nên luận án không tránh khỏi những thiếu sót. Nghiên cứu 

khoa học hiện đại đặc biệt là khoa học xã hội luôn có những thay đổi và phát triển theo 

thời gian. NCS mong muốn nhận được sự góp ý quý báu của các nhà khoa học, các thầy 

cô, đồng nghiệp để luận án được hoàn thiện hơn. 
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