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VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ                                                                                                                                   

 

1. Đề tài luận án: “Hoàn thiện Phân tích tài chính trong giám sát tài chính đối 

với Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam” 

2. Chuyên ngành: Kế toán.  Mã số:62.34.03.01 

3. Họ và tên NCS: Nguyễn Lê Hoa 

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

1. PGS,TS: Nguyễn Quang Hùng 

2. TS Hoàng Xuân Hoà 

5. Những kết luận mới của luận án: 

Thứ nhất: Luận án đã hệ thống hoá và làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về 

Phân tích tài chính trong giám sát tài chính đối với Tập đoàn kinh tế như lý luận về 

giám sát tài chính, về phân tích tàichính trong giám sát tài chính đối với Tập đoàn 

kinh tế nhà nước. Luận án đã tham khảo kinh nghiệm Phân tích trong giám sát tài 

chính của một số nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. 

Thứ hai: Luận án đã trình bày khái quát lịch sử hình thành và phát triển Tập 

đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu tại 7 Tập đoàn kinh tế nhà 

nước và tại các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tại Tập đoàn kinh tế ở Việt Nam, 

luận án đã đưa ra được các đặc điểm hoạt động tài chính của các Tập đoàn kinh tế nhà 

nước và ảnh hưởng của nó đến Phân tích tài chính trong giám sát tài chính đối với Tập 

đoàn kinh tế nhà nước. Luận án đã tìm hiểu, điều tra chọn mẫu để biết được thực 

trạng Phân tích tài chính trong giám sát tài chính đối với các Tập đoàn kinh tế nhà 

nước về nguồn tài liệu phân tích, phương pháp phân tích, nội dung và chỉ tiêu  phân 

tích, quy trình phân tích. Qua đó, luận án đánh giá những kết quả đã đạt được, những 

hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. 

       Thứ ba: Luận án đã chỉ ra quan điểm, định hướng phát triển các Tập đoàn kinh 

tế nhà nước ở Việt Nam trong các năm tới. Hơn nữa, để đưa ra các giải pháp hoàn 

thiện Phân tích tài chính trong giám sát tài chính đối với Tập đoàn kinh tế nhà nước ở 

Việt Nam, luận án đã chỉ rõ các mục tiêu và nguyên tắc hoàn thiện Phân tích tài chính 

trong giám sát tài chính đối với Tập đoàn kinh tế nhà nước. Đây là tiền đề cơ bản để 

đạt được mục tiêu nghiên cứu của luận án.    

     Thứ tư: Luận án đã đạt được mục tiêu cơ bản nhất là hoàn thiện phân tích tài 

chính trong giám sát tài chính đối với các Tập đoàn kinh tế nhà nước đứng trên góc độ 



là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn. Các giải pháp đề xuất đều dựa trên cơ sở khoa 

học và thực tiễn. Trong mỗi giải pháp này có tính mới, kế thừa, thiết thực, đồng bộ về 

cơ sở dữ liệu, về phương pháp phân tích, về nội dung phân tích và về quy trình phân 

tích trong giám sát tài chính đối với Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam. 

      Thứ năm: Luận án đã đề xuất một số kiến nghị đối với Nhà nước, các cơ quan 

chức năng, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, đối với Tập đoàn kinh tế nhà nước và 

giám sát viên chuyên trách tại Tập đoàn. Những kiến nghị này là điều kiện để thực 

hiện các giải pháp hoàn thiện, góp phần nâng cao vai trò và tính hiệu quả của công tác 

giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong giám sát tài chính đối với Tập đoàn 

kinh tế nhà nước ở Việt Nam. 

   

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2017 

Cán bộ hướng dẫn khoa học  Nghiên cứu sinh 
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PGS,TS Nguyễn Quang Hùng 
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TS Hoàng Xuân Hoà 

  

 

 

 

 

            NCS Nguyễn Lê Hoa 

 

 

 

 

 


