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1. Đề tài luận án : “Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các 

doanh nghiệp Xây dựng Việt Nam” 

Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng    Mã số: 62.34.02.01 

2. Họ và tên NCS: Nguyễn Đình Hoàn 

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

1. PGS., TS Đoàn Hương Quỳnh;    2.TS. Nguyễn Bình Giang 

4. Những kết luận mới của luận án: 

 Những đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận 

Luận án đã nghiên cứu, hệ thống và bổ sung những vấn đề lý luận về 

HQSXKD của DNXD. Đồng thời, luận án làm rõ thêm những đặc điểm riêng biệt 

của DNXD ảnh hưởng tới HQSXKD.  

Luận án đã nghiên cứu, xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá HQSXKD 

như: hiệu suất hoạt động, khả năng sinh lời và các chỉ tiêu khác đánh giá hiệu quả 

sản xuất kinh doanh. 

Luận án cũng nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao HQSXKD của các DNXD 

trên thế giới qua đó rút ra các bài học mà các DNXD Việt Nam có thể áp dụng để 

nâng cao hơn nữa HQSXKD. 

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu 

Từ kết quả nghiên cứu tại các DNXDNY, luận án đưa ra một số đề xuất để 

nâng cao HQSXKD của các DNXDNY, bao gồm: 

- Đẩy mạnh tái cấu trúc DNXD, tăng cường công tác quản lý chi phí, hạ giá 

thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận. 

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

lượng và rút ngắn thời gian thi công. 

- Thực hiện liên kết trong sản xuất và thi công các sản phẩm xây dựng. 
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- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, năng lực cạnh tranh, năng lực đấu 

thầu và mở rộng thị trường quốc tế. 

Luận án cũng đưa ra một số kiến nghị đối với nhà nước, các cơ quan chứng năng. 
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EXECUTIVE SUMMARY  

 ON NEW FINDINGS OF DOCTORAL THESIS 

1. Thesis: "Solutions to improve the efficiency of production and operation in 

Vietnamese construction enterprises" 

 Field of study: Finance - Banking    Code: 

62.34.02.012.  

2. PhD. student: Nguyen Dinh Hoan  

3. Supervisors:  1. Assoc. Prof. Dr. Doan Huong Quynh                              

   2. Dr. Nguyen Binh Giang 

4. New findings of the PhD thesis: 

 New academic and theoretical contributions of the Thesis 

 The dissertation has studied, systematized and supplemented the 

theoretical issues on the production and business efficiency of construction 

enterprises. At the same time, the thesis further clarifies the specific 

characteristics of construction enterprises which influence the efficiency of 

production and operation. 

 The dissertation has studied and built up a system of criteria for 

business operation assessment such as efficiency, profitability and other 

indicators to evaluate efficiency of operational performance. 

 The thesis also examines the experience of improving business 

efficiency of construction enterprises in the world, thus drawing lessons that 

Vietnamese businessmen can apply to further improve the efficiency of 

business operations. 

 New recommendations from research results 

From the research results of the listed construction enterprises, the thesis 

provides recommendations to improve the  efficient business performance of 

the listed construction enterprises, including: 
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- To promote the restructuring of the construction enterprises, enhance the 

cost management, lower production costs, increase profits. 

- To apply science and technology, increase productivity, improve quality and 

shorten construction time. 

- To make links in the manufacturing and developing construction products. 

- To improve the efficiency of working capital usage, increase 

competitiveness and capacity for procurement and expand the international 

market. 

The thesis also made some recommendations to the state, the related 

authorities. 
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