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2. Nội dung trang thông tin tóm tắt 

Thứ nhất, Luận án quan niệm quản lý nhà nước (QLNN) đối với công ty chứng khoán 

(CTCK) là sự tác động có tổ chức, có định hướng của cơ quan quản lý vào các CTCK nhằm 

đạt mục tiêu duy trì, phát triển CTCK, bảo vệ nhà đầu tư cũng như huy động vốn cho doanh 

nghiệp thông qua việc sử dụng hệ thống các công cụ và chính sách. 

Thứ hai, Luận án luận giải các nội dung QLNN đối với CTCK trên các giác độ khác 

nhau: i) Theo chức năng QLNN; ii) Theo nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; iii) Theo các tổ 

chức kinh doanh chứng khoán. Từ đó rút ra những nhận định: i) Nhận thức về QLNN đối với 

CTCK cần có cái nhìn toàn diện, hệ thống; ii) QLNN đối với CTCK mang tính đặc thù; iii) 

QLNN đối với CTCK cần linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn. 

Thứ ba, Luận án chỉ ra một số hạn chế và các vấn đề đặt ra trong QLNN đối với CTCK 

bao gồm: i) Hoạch định chiến lược, định hướng phát triển công ty chứng khoán còn chậm và 

chưa được rõ ràng; ii) Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý quản lý công ty chứng khoán 

chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; iii) Vị thế, cấu trúc bộ máy quản lý nhà nước đối với 

công ty chứng khoán còn bất cập; iv) Giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm công ty chứng khoán 

bị hạn chế về thẩm quyền; v) Việc tái cấu trúc công ty chứng khoán chưa được triệt để.  

Thứ tư, xuất phát từ các mục tiêu: i) Tăng cường công tác QLNN đối với quản trị rủi ro 

CTCK (ii) Nâng cao khả năng cạnh tranh trên cơ sở đa dạng hóa hoạt động nghiệp vụ của 

CTCK, Luận án đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đối với CTCK ở Việt Nam 

gồm: i) Hoàn thiện bộ máy QLNN (Hoàn thiện cơ quan quản lý đứng đầu, Tái cấu trúc Sở giao 

dịch chứng khoán, Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước, Chú trọng áp dụng 

công nghệ thông tin trong ngành chứng khoán); ii) Hoàn thiện khung pháp lý và công cụ định 

hướng (Tạo hành lang pháp lý cho sự thay đổi mô hình hoạt động của công ty chứng khoán, 

Từng bước xây dựng ngân hàng đầu tư, Hoàn thiện khung pháp lý về giám sát trên cơ sở rủi ro); 

iii) Hoàn thiện công tác giám sát, thanh tra; iv) Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. 
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1. Brief Introduction 

Thesis topic: State management of securities companies in Vietnam 
Specialization: Public Management 

Code: 60 34 04 03 
Full name of the student: Nguyen Khanh Toan 

Full name of the instructor: 1. Assoc. Prof. Tran Van Giao; 2. Dr. Nguyen Ngoc Thao 
Training Institution: National Academy of Public Administration 

2. Content 
Firstly, the thesis author claims that state management of securities companies is the 

organized and directional impact of management agencies on securities companies in order to 
achieve the goal of maintaining and developing the securities companies, protecting the 

investors as well as mobilizing the capital for businesses through the use of tools and policies. 
Secondly, the thesis author discusses the contents of state management of securities 

companies in different aspects: i) according to state management functions; ii) according to 
the securities business profession; iii) according to securities business organizations. The 

thesis author makes the conclusion that: i) awareness of state management of securities 
companies should be comprehensive and systematic; ii) state management of securities 

companies has specific characteristics; iii) state management of securities companies should 
be flexible and suitable for each period. 

Thirdly, the thesis author points out some limitations and issues raised in state 
management of securities companies, including: i) strategic planning and development 

orientation of securities companies is slow and not yet clear; ii) development and 
improvement of the legal framework for management of securities companies fails to meet 

practical requirements; iii) the position and structure of state management apparatus for 
securities companies is inadequate; iv) supervising, inspecting and handling breaches of 

securities companies is not effective; v) the restructuring of securities companies has not been 
thorough. 

Fourthly, from the following objectives including i) strengthening the securities company 
risk management and (ii) enhancing competitiveness on the basis of diversification of 

professional operations of securities companies, the thesis author proposes solutions to improve 
the state management of securities companies in Vietnam. These solutions include i) perfecting 

the state management apparatus (perfecting the top management agency, restructuring the stock 
exchange, improving the quality of the state management human resources, attaching 

importance to the application of information technology in the securities industry); ii) perfecting 
the legal framework and directional tools (creating the legal corridor for changes in the 

operation model of the securities company, building the investment bank, perfecting the legal 
framework on risk supervision); iii) perfecting the supervision and inspection policies and 

measures; iv) strengthening the international economic integration. 
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