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TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Tóm tắt mở đầu 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Khánh Toàn 

Đề tài luận án: Quản lý nhà nước đối với công ty chứng khoán ở Việt Nam 

Chuyên ngành: Quản lý công 

Mã số: 60 34 04 03 

Cơ sở đào tạo: Học viện Hành chính Quốc gia 

2. Nội dung bản trích yếu 

2.1. Mục đích nghiên cứu:  

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ các vấn đề lý luận và thực trạng hoạt 

động quản lý nhà nước (QLNN) đối với công ty chứng khoán (CTCK) trong giai đoạn 

vừa qua. Từ đó đúc rút kinh nghiệm, bài học đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm 

định hướng và hoàn thiện công tác quản lý của nhà nước đối với CTCK góp phần xây 

dựng hệ thống CTCK hoạt động hiệu quả, lành mạnh. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu:  

Các vấn đề lý luận và thực tiễn về QLNN đối với CTCK. 

2.3. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:  

- Phương pháp luận: Luận án sử dụng những phương pháp nghiên cứu chung 

mang tính phương pháp luận dựa trên cơ sở vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử Mác-Lênin, các quan điểm và đường lối 

chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về cải cách và hội nhập 

kinh tế quốc tế, đặc biệt là hình thành và phát triển thị trường tài chính của Việt Nam.  

- Phương pháp cụ thể: Luận án sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích và so 

sánh các số liệu thống kê, nắm bắt thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng. 

Luận án cũng sử dụng phương pháp chuyên gia bằng hình thức phỏng vấn, trao đổi 

trực tiếp với các chuyên gia của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán, các cơ quan 

quản lý khác và một số trường Đại học. Ngoài ra, bằng phương pháp nghiên cứu, phân 

tích, đúc rút kiến thức từ các tài liệu tham khảo, từ các công trình nghiên cứu tại phần 

Tổng quan tình hình nghiên cứu để luận giải, phân tích và đề xuất các nội dung của 

Luận án. 

2.4. Các kết quả chính và kết luận:  

2.4.1. Các kết quả chính: 

CTCK với vai trò là tổ chức trung gian tài chính có vị trí quan trọng trong hệ 

thống các tổ chức tài chính và trên TTCK. Việc hệ thống hóa các cơ sở lý luận và cơ sở 

khoa học đối với hoạt động của CTCK cũng như công tác QLNN đối với CTCK của đề 

tài nghiên cứu đã góp phần xác lập vị thế chắc chắn của nó trong tiến trình phát triển của 

TTCK. Căn cứ các cơ sở khoa học này, đề tài đề xuất các giải pháp mang tính đồng bộ 

đối với việc chuyển đổi mô hình quản lý từ cơ sở tổ chức sang mô hình quản lý theo 

chức năng tài chính nhằm áp dụng cho các CTCK hiện đại theo mô hình ngân hàng đầu 
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tư. Đề tài cũng gợi ý những điều kiện cần thiết, những bước đi cụ thể nhằm hoàn thiện 

khuôn khổ pháp lý, hoàn thiện bộ máy QLNN cũng như hoàn thiện công tác thanh tra, 

giám sát. Và vì Việt Nam là quốc gia phát triển TTCK đi sau rất nhiều nước trên thế giới 

nên giải pháp tất yếu là phải tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực chứng 

khoán cũng như trong lĩnh vực QLNN đối với chứng khoán nói chung và đối với CTCK 

nói riêng. 

2.4.2. Kết luận: 

Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên chính thức của ASEAN, APEC, ASEM và 

WTO. Việc hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng giao lưu với các nước, các tổ chức là 

một cơ hội để đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển và đây cũng 

là xu hướng tất yếu. Nhờ đó, nền kinh tế Việt Nam sau 8 năm hội nhập và phát triển kể 

từ khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới năm 2007 đã đạt được những thành tựu 

phát triển quan trọng đặt biệt là trong lĩnh vực chứng khoán. Uỷ ban chứng khoán nhà 

nước đã rất chú trọng tới việc nghiên cứu, xây dựng chương trình, giải pháp để nâng 

hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trên bảng phân hạng MSCI (từ hạng Frontier 

Market – Thị trường Cận biên lên Emerging Market – Thị trường Mới nổi) để có thể 

huy động vốn từ thị trường toàn cầu. 

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn nhưng tiến 

trình hội nhập của ngành chứng khoán Việt Nam trong những năm qua đã có nhiều 

điểm sáng, ngành chứng khoán Việt Nam hiện diện ngày một rõ nét và sâu sắc hơn 

trên bản đồ chứng khoán thế giới. Bước tiến hội nhập này vừa đưa bạn bè quốc tế đến 

Việt Nam, vừa giúp hình ảnh thị trường và doanh nghiệp Việt Nam vươn ra tầm thế 

giới. 

Hệ thống các giải pháp mang tính quản lý nhà nước không thể thành công nếu 

không có sự quyết tâm của Chính phủ, của các cơ quan quản lý và đặc biệt là sự 

nghiêm túc thực hiện của các CTCK, sự ủng hộ của các chủ thể khác tham gia thị 

trường chứng khoán. Bên cạnh đó, sự nỗ lực của CTCK trong việc tăng cường quản trị 

công ty, kiểm soát rủi ro, tìm kiếm nguồn lực tài chính, cung cấp các sản phẩm tài 

chính đa dạng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh không 

chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn cả trên thị trường khu vực và thế giới. 
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