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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 Luận án với đề tài: "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình chuyển đổi 
sang nền kinh tế thị trường tại Việt Nam" có những điểm mới như sau: 
 - Thứ nhất, trên cơ sở nghiên cứu các công trình trong nước và ngoài nước, luận án đã 
làm rõ bản chất, đặc điểm DNNN, xác định khái niệm DNNN. Bên cạnh đó, luận án đã luận 
giải, làm rõ sự tác động của kinh tế thị trường đến doanh nghiệp nhà nước và xây dựng các nội 
dung về tiến trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường, sự cần thiết tái cơ cấu DNNN trong tiến 
trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Luận án cũng đã đưa ra khái niệm, xác định nội dung, 
phương thức tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình chuyển đổi sang kinh tế thị 
trường và nhận định về các yếu tố tác động tới tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.  
 - Thứ hai, luận án đã thu thập thông tin, phân tích, đánh giá về tình hình DNNN ở 
Việt Nam, những vấn đề về quy mô vốn đầu tư, lao động và hiệu quả kinh doanh, so sánh 
các doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nước để thấy được tổng thể hoạt động và những 
đóng góp của DNNN, chỉ ra những hạn chế của doanh nghiệp. Điều này làm rõ thêm mục 
đích, yêu cầu của tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở 
Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận án đã nêu và phân tích thực trạng tái cơ cấu DNNN trong 
tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 thông 
qua: (i) Định vị lại vai trò của DNNN; (ii) Cơ cấu lại danh mục tài sản bằng hình thức rà 
soát lại những lĩnh vực cần giữ kinh doanh, những lĩnh vực cổ phần hóa, thoái vốn, thực 
hiện giao, bán, giải thể, phá sản doanh nghiệp nhà nước; (iii)Tái cấu trúc quản trị doanh 
nghiệp nhà nước. Từ đó, xác định rõ những vấn đề đặt ra đối với tái cơ cấu doanh nghiệp 
nhà nước trong thời gian tới. 

- Thứ ba, luận án đã đề xuất giải pháp tái cơ cấu DNNN trong tiến trình chuyển đổi 
sang KTTT tại Việt Nam đến năm 2030. Tập trung vào các giải pháp tái cơ cấu DNNN 
trong giai đoạn tới 2021-2030 với vai trò của chủ sở hữu nhà nước và các giải pháp từ phía 
DNNN phải phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như thông lệ 
quản trị doanh nghiệp hiện đại đáp ứng đúng yêu cầu, thông lệ của Kinh tế thị trường. 
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