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4. Những kết luận mới của luận án: 

Những đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận 
 Luận án đã nghiên cứu, phân tích các quan điểm về HTKSNB, từ đó khái quát hóa 
mô hình HTKSNB làm khung lý thuyết nghiên cứu HTKSNB tại các doanh nghiệp. Luận 
án cũng đã phân tích và rút ra nhận định 5 yếu tố cấu thành của KSNB có quan hệ chặt chẽ 
với nhau, trong đó nhấn mạnh tới yếu tố quản trị rủi ro.   
 Luận án đã nghiên cứu, phân tích sự cần thiết của hệ thống KSNB, rút ra nhận định 
KSNB là nhu cầu tất yếu, không thể thiếu đối với mọi doanh nghiệp; nó là một quá trình, 
được thiết kế bởi các nhà quản lý và các nhân viên; nhận thức của nhà quản trị cấp cao ảnh 
hưởng rất lớn tới việc thiết kế và vận hành hệ thống KSNB.  
 Luận án cũng nghiên cứu, phân tích sâu sắc các nhân tố ảnh hưởng đến việc thiết kế 
và vận hành HTKSNB trong các tập đoàn kinh tế, bao gồm: nhận thức của nhà quản trị cấp 
cao; đặc điểm địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức; đặc điểm sở hữu vốn, quyền sở hữu, quyền 
điều hành vốn, điều chỉnh cơ cấu vốn, sự điều tiết của cơ chế quản lý tài chính, rủi ro vốn. 

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu 
 Từ kết quả nghiên cứu và khảo sát, luận án đưa ra một số đề xuất hoàn thiện hệ 
thống kiểm soát nội bộ ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, bao gồm: 

- Về môi trường kiểm soát: Đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức của nhà 
quản lý, hoàn thiện mô hình tổ chức, chính sách nhân sự, công tác kế hoạch, nâng cao vai 
trò, vị thế của bộ máy kiểm soát tại Công ty mẹ và các công ty thành viên Tập đoàn 

- Hoàn thiện bộ máy và hoạt động quản trị rủi ro từ Công ty mẹ đến các công ty 
thành viên theo mô hình quản trị rủi ro tiên tiến 

- Áp dụng công nghệ thong tin vào hoạt động quản lý thông qua việc triển khai 
nhân rộng mô hình ứng dụng phần mềm quản trị ERP trong toàn Tập đoàn 

- Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát từ khâu thiết kế đến vận hành các thủ tục kiểm 
soát cụ thể tại công ty mẹ và các công ty thành viên, áp dụng đầy đủ các nguyên tắc kiểm 
soát, tăng cường kiểm soát cả hoạt động của công ty mẹ,  

- Thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ tại công ty mẹ và các công ty thành viên; xây 
dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trên cơ sở định hướng rủi ro, thiết kế đầy đủ các chốt 
chặn kiểm soát, hệ thống báo cáo quản trị rủi ro và báo cáo kế toán quản trị 
 Luận án cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà nước, các cơ quan chức năng, 
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 ON NEW FINDINGS OF DOCTORAL THESIS 

 
5. Thesis: “Improvement of the internal control system of Vietnam National Oil and 

Gas Group” 
Field of study: Accounting  Code : 62.34.03.01 

6. PhD student: Doan Thi Thu Ha  
7. Supervisors: 

1. Assoc. Prof. Dr. Luu Duc Tuyen;  2. Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Hong Mai 
8. New findings of the thesis: 

New academic and theoretical contributions 
The thesis has studied and analyzed the views on Internal control system (ICS), 

from which generalization of ICS model is made as a theoretical framework for ICS 
research in enterprises. The thesis has also finalized five (05) closely related components 
of ICS with great emphasis on risk management. 
 The thesis has studied and analyzed the necessity of the ICS, which comes to the 
conclusion that ICS is an indispensable requirement for all enterprises. It is a process 
designed by the managers and employees. In addition, the perception of top management 
greatly influences the design and operation of the ICS.  
 The thesis has also deeply analyzed the factors affecting the design and operation of 
the ICS in economic groups including perceptions of top management; features of legal 
status and organizational structure; characteristics of capital ownership, ownership, 
capital control, capital structure adjustment, financial management mechanisms, capital 
risk. 

New recommendations from research results 
 The thesis has made some recommendations on improvement to the internal 
control system of Vietnam National Oil and Gas Group as follows: 

- On the control environment: Some measures are proposed to raise the 
awareness of managers, improving the organizational model, personnel policies, planning 
work, promoting the role and position of the control apparatus at Parent company and 
member companies; 

- Perfecting the organization and operation of risk management system from 
Parent company to the member companies under the advanced risk management model; 

- Using information technology in management activities through the replication 
of ERP software application in the whole Group; 

- Completing control procedures from design to operation of specific control 
procedures at Parent company and member companies, fully applying control principles, 
strengthening control over even operations of the parent company;  

- Establishing internal audit department at Parent company and member 
companies; developing a risk-oriented inspection and supervision plan, designing full 
control blockades, risk management reporting systems and management accounting 
reports. 
 The thesis has also made some recommendations to the State, the authorities 
and Vietnam National Oil and Gas Group. 
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