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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Về lý luận 

(1) Luận giải và làm rõ cơ sở lý thuyết về cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nói 

chung và DNNN có qui mô lớn nói riêng nhằm sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Nhà nước, tạo 

động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động có hiệu quả cho DNNN; 

 (2) Làm rõ đặc điểm và phân loại DNNN qui mô lớn, bản chất và phạm vi cũng như nội dung, 

phương thức và quy trình CPH DNNN qui mô lớn; 

(3) Xác định vai trò quan trọng của 02 nhóm chủ thể chính tham gia tiến trình CPH DNNN có qui 

môlớn. Trước hết là vai trò của nhà nước trong quản lý nhà nước đối với tiến trình CPH DNNN có 

qui mô lớn và trong việc thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN có qui 

mô lớn và vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đó cũng là vai trò của doanh nghiệp đối với tiến trình 

CPH DNNN có qui mô lớn với điểm nhấn là vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp, điều kiện và nguồn 

lực sản xuất kinh doanh, đặc điểm ngành sản xuất kinh doanh.  

2. Về thực tiễn 

(1) Phân tích và đánh giá kết quả CPH DNNN có qui mô lớn thời gian qua, đặc biệt là thực trạng vai 

trò của Nhà nước đối với tiến trình cổ phần hóa DNNN qui mô lớn. Nêu rõ 8 thành công, 3 hạn chế 

và nguyên nhân của tiến trình CPH DNNN qui mô lớn. 

(2) Đánh giá định tính và định lượng các nhân tố ảnh hưởng đến CPH DNNN có qui mô lớn với tầm 

quan trọng giảm dần là (i) Chính sách của nhà nước, (ii) Điều kiện vật chất của DN, (iii) đặc điểm 

ngành nghề kinh doanh (iv) Phong cách lãnh đạo, (v) Thị trường chứng khoán, (vi) Năng lực triển 

khai và (vii) Môi trường kinh tế-xã hội. 

(3) Đề xuất 4 quan điểm và phương hướng CPH DNNN có qui mô lớn cho giai đoạn 2017-2020. 

(4) Đề xuất nhóm giải pháp thúc đẩy CPH DNNN có qui mô lớn như (i) Nâng cao hiệu quả vai trò 

quản lý của Nhà nước; (ii) Hoàn thiện nội dung cổ phần hóa DNNN qui môlớn; (iii) Nâng cao vai 

trò và trách nhiệm của lãnh đạo cũng như cải thiện điều kiện và nguồn lực của DNNN; (iv) Phát 

triển thị trường chứng khoán. 
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