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PHẦN MỞ ĐẦU 

Trong điều kiện kinh doanh ngày càng biến động khôn lường, 

thì rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính của các doanh nghiệp sẽ 

quyết định lớn đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. 

Nghiên cứu về rủi ro tài chính doanh nghiệp là lĩnh vực nghiên cứu 

mang tính thời sự và được nhiều doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu 

và rất có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay. Với sức ép và áp lực của môi trường kinh doanh biến động 

thường xuyên và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ 4.0, sẽ là 

những tiềm ẩn rủi ro cho các doanh nghiệp, đặc biệt là rủi ro tài chính 

của các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam hiện nay 

Trong quá trình khảo sát sơ bộ từ những công trình nghiên cứu 

về rủi ro tài chính doanh nghiệp cho thấy, lĩnh vực nghiên cứu này 

được thực hiện từ năm cuối của thế kỷ 20 tuy nhiên việc tiếp cận tới 

vấn đề này còn có những cách hiểu khác nhau. Do vậy vấn đề đo lường 

rủi ro và xác định các nhân tố ảnh hưởng rủi ro tài chính cũng có sự 

khác biệt. Bên cạnh đó việc nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh 

nghiệp viễn thông còn khá ít.. 

Xuất phát từ những bối cảnh trên, với mong muốn làm rõ 

những đặc điểm về rủi ro tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro 

tài chính tại các doanh nghiệp viễn thông, đề tài luận án: “Nghiên cứu  

về rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam” được 

thực hiện 

Mục đích nghiên cứu:  

Đề tài được thực hiện với mục đích làm rõ thực trạng rủi ro 

tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính tại các doanh 
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nghiệp viễn thông Việt Nam, trên cơ sở đó có giải pháp phòng ngừa 

và giảm thiểu rủi ro tài chính 

Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

luận án được kết cấu thành 5 chương: 

• Chương 1: Tình hình nghiên cứu rủi ro và rủi ro tài chính 

• Chương 2: Cơ sở lý luận về rủi ro tài chính doanh nghiệp 

• Chương 3: Quy trình và phương pháp nghiên cứu 

• Chương 4: Thực trạng rủi ro tài chính tại các DN viễn thông Việt 

Nam 

• Chương 5: Bàn luận về kết quả nghiên cứu và khuyến nghị 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU RỦI 

RO VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH 

1.1 Nhận xét, đánh giá chung các công trình nghiên cứu  

• Cách tiếp cận về đối tượng nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu trực tiếp của các nghiên cứu là rủi ro tài 

chính, tuy nhiên các hướng tiếp cận được chia thành 2 trường phái 

tương đối rõ rệt. Trường phái thứ nhất (tiếp cận theo nghĩa rộng) hiểu 

rủi ro tài chính là sự kiệt giá của doanh nghiệp do những yếu tố tác 

động như tỷ giá, lạm phát, lãi suất… Trường phái thứ hai (hiểu theo 

nghĩa hẹp) hiểu rủi ro tài chính là khả năng gặp khó khăn của doanh 

nghiệp trong  thanh toán các khoản nợ khi doanh nghiệp tài trợ vốn 

bằng các khoản nợ phải trả... Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có ý kiến 

cho rằng rủi ro tài chính bao gồm cả kiệt giá doanh nghiệp có thêm 

yếu tố khó khăn trong thanh toán nợ. Những cách tiếp cận này đều 

được chấp nhận khi các tác giả công bố kết quả nghiên cứu của mình, 

bởi những khái niệm này đều hướng tới mục đích chung nêu rõ những 
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nguy cơ ảnh hưởng tới mục tiêu tài chính của doanh nghiệp hay nói 

cách khác đây là những biến cố mà nếu xảy ra đều ảnh hưởng tới sự 

an toàn tài chính của doanh nghiệp. 

• Mục đích của nghiên cứu 

Cùng sử dụng chung từ khóa “rủi ro tài chính” tuy nhiên mục 

đích của những nhà nghiên cứu khi tìm hiểu lĩnh vực này cũng có 

những khác biệt. Có những nghiên cứu tìm hiểu đặc điểm riêng biệt 

trong ngành, lĩnh vực nghiên cứu (ngân hàng, dầu mỏ, dược…) từ đó 

đề xuất các biện pháp hạn chế phòng ngừa sự ảnh hưởng của rủi ro tài 

chính, trong quá trình khảo sát những nghiên cứu này là phổ biến. Có 

những nghiên cứu nhằm hỗ trợ cho các công ty tài chính (hệ thống 

ngân hàng thương mại) đánh giá khách hàng của mình để từ đó đưa ra 

quyết định cấp, quản lý thu hồi tín dụng. Có những nghiên cứu xuất 

phát trực tiếp từ các tổ chức xếp hạng, dựa vào căn cứ phân tích số 

liệu để xếp hạng các doanh nghiệp 

• Không gian nghiên cứu: 

Những nghiên cứu được công bố trong thời gian trước đây tập 

trung nhiều vào nghiên cứu hàn lâm làm rõ cách tiếp cận rủi ro tài 

chính và xuất phát từ nội dung quản trị rủi ro, trong đó có quản trị rủi 

ro tài chính doanh nghiệp . Do vậy, những nghiên cứu này thường 

mang tính chất chung chung chưa gắn với đặc thù của từng doanh 

nghiệp, nhóm doanh nghiệp hoặc ngành, lĩnh vực. Trong số những 

không gian được lựa chọn nghiên cứu chủ yếu là hệ thống các ngân 

hàng thương mại với hàm ý hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong quá 

trình quản trị rủi ro tín dụng. Đối tượng nghiên cứu tiếp theo được lựa 

chọn là các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.., với lợi thế nghiên 

cứu tại những đơn vị này là sự cáo bạch tài chính, người nghiên cứu 
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dễ dàng có được nguồn thông tin về những đơn vị tìm hiểu và những 

thông tin này ít nhiều cũng có sự tin cậy nhất định. Bên cạnh đó một 

số lĩnh vực đặc thù cũng đã bắt đầu được lựa chọn là không gian 

nghiên cứu tìm hiểu, cụ thể như lĩnh vực dầu mỏ, viễn thông… thể 

hiện sự nhận thức về tầm ảnh hưởng của rủi ro tài chính không chỉ thể 

hiện ở những doanh nghiệp tài chính. Tuy nhiên, những nghiên cứu 

này thực sự là chưa nhiều và chưa cụ thể. 

• Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến đối tượng nghiên cứu 

Trong quá trình tìm hiểu về rủi tài chính, tuỳ theo hướng tiếp 

cận vấn đề các tác giả đã đề xuất và kiểm định sự ảnh hưởng của các 

nhân tố đến rủi ro tài chính. 

Trong đó, với hướng tiếp cận theo nghĩa rộng thì những nhân 

tố được đề xuất như: sự biến động của tỷ giá, chính sách lãi suất, giá 

cả hàng hoá thị trường. Điều này hoàn toàn phù hợp với khái niệm 

theo nghĩa rộng.., 

Tuy nhiên, với hướng tiếp cận theo nghĩa hẹp thì những nhân 

tố được lựa chọn cũng có những khác biệt. Có nghiên cứu chỉ tập trung 

vào cơ cấu vốn (cơ cấu nguồn vốn) , có những nghiên cứu tập trung 

vào cơ cấu vốn, hiệu quả hoạt động… 

Những yếu tố này có thể xếp chung một loại là yếu tố tài chính 

phụ thuộc vào chính sách tài chính của quốc gia, doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, có những yếu tố vẫn tác động có thể trực tiếp hoặc gián tiếp đến 

rủi ro tài chính doanh nghiệp không mang tính chất là các chỉ tiêu tài 

chính như: đặc điểm nhà quản trị, môi trường ngành, các chính sách 

quản lý… 

1.2 Xác định khoảng trống nghiên cứu 

1.2.1 Khoảng trống nghiên cứu 
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Thông qua quá trình khảo sát tìm hiểu các công trình nghiên 

cứu trong nước và nước ngoài cho thấy, vấn đề về rủi ro tài chính và 

quản trị rủi ro tài chính đã được nhiều công trình công bố. Các công 

trình này đều thể hiện sự nghiên cứu nghiêm túc, khoa học, rất nhiều 

công trình đã triển khai tại các doanh nghiệp cụ thể như lĩnh vực dược, 

y học… 

Tuy nhiên, với không gian nghiên cứu là các doanh nghiệp 

viễn thông thì chưa có công trình công bố, cụ thể là nghiên cứu về rủi 

ro tài chính tại doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng.  

Tiếp cận từ thuật ngữ rủi ro tài chính doanh nghiệp, hầu hết 

các công trình đều tiếp cận từ góc độ vĩ mô, trong đó hoạt động của 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vĩ mô như lạm phát, tỷ giá, 

lãi suất. Còn yếu tố xuất phát từ nội tại doanh nghiệp chưa được nghiên 

cứu cụ thể chi tiết 

Loại hình nghiên cứu khi áp dụng thuật ngữ rủi ro tài chính 

còn hạn chế, phần nhiều cho đối tượng có liên quan trực tiếp đến các 

giao dịch tài chính cụ thể là các ngân hàng thương mại 

Cũng có tác giả nghiên cứu về rủi ro tài chính tại các doanh 

nghiệp đã niêm yết công bố báo cáo tài chính trên các sàn chứng 

khoán. Điều này có điểm thuận lợi là tính minh bạc của nguồn số liệu 

được đảm bảo có độ tin cậy. Tuy nhiên, với nhiều doanh nghiệp chưa 

thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán, các doanh nghiệp này vẫn 

có thể có rủi ro tài chính và vẫn là một đối tượng nghiên cứu  

Do vậy, với loại hình doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam 

thì nghiên cứu về rủi ro tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro 

tài chính là chưa có. Nhất là với các doanh nghiệp chưa niêm yết trên 

sàn chứng khoán như Vinaphone, Mobifone, FPT telecom… đây là 
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những doanh nghiệp đang chiếm vị thế chủ lực trong nền kinh tế về 

lĩnh vực viễn thông, đứng trước những biến động của nền kinh tế việc 

nghiên cứu rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp này là hết sức cần 

thiết 

Mặc dù các doanh nghiệp này báo cáo tài chính chưa được 

niêm yết trên các sàn chứng khoán nhưng bản thân các doanh nghiệp 

đã thực hiện cáo bạch tình hình tài chính của đơn vị thông qua hệ thống 

website. Các báo cáo tài chính còn được các công ty kiểm toán uy tín 

trên thế giới như EY, KPMG… thực hiện kiểm toán trước khi phát 

hành. Do vậy lựa chọn hệ thống báo cáo tài chính của các doanh 

nghiệp này làm cơ sở dữ liệu phân tích vẫn đảm bảo độ tin cậy 

Tóm tắt chương 1 

Nội dung của chương 1 đã khái quát các công trình nghiên cứu 

trong nước và tại một số nước trên thế giới về các vấn đề: rủi ro, rủi 

ro tài chính; các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính, các biện pháp 

ngăn ngừa, hạn chế ảnh hưởng của rủi ro tài chính. Thông qua quá 

trình khảo sát, nhận xét về các công trình, tác giả nêu ra các khoảng 

trống tại các công trình từ đó định hướng về khoảng trống mà luận án 

có thể thực hiện nghiên cứu, từ đó nêu ro các nhiệm vụ cần thực hiện 

của luận án 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÀI CHÍNH 

DOANH NGHIỆP 

2.1  Rủi ro tài chính doanh nghiệp 

Trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp luôn phải đối 

mặt với những biến cố không chắc chắn trong tương lai có thể gây 

tổn thất thiệt hại cho doanh nghiệp, chẳng hạn như các yếu tố lạm 
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phát và giá cả, lãi suất, tỷ giá… đã tác động mạnh mẽ đến môi trường 

kinh doanh, từ đó tác động đến giá trị tài sản, công nợ và kết quả 

kinh doanh của doanh nghiệp. Người ra thường gọi đó là rủi ro. Để 

lựa chọn cách tiếp cận phù hợp về rủi ro tài chính của doanh nghiệp 

trước hết phải tìm hiểu khái niệm và phân loại rủi ro của doanh 

nghiệp.  

Từ những quan niệm khác nhau về rủi ro tài chính ở trên, 

có thể trình bày quan niệm về rủi ro tài chính của doanh nghiệp 

như sau: 

Nói chung, rủi ro tài chính bao gồm rủi ro theo nghĩa rộng 

và hẹp. Theo nghĩa rộng, rủi ro tài chính là khả năng xảy ra những 

tổn thất gắn liền với hoạt động tài chính và thường bắt nguồn từ việc 

thực hiện các giao dịch liên quan trực tiếp đến hoạt động tài chính 

như: mua bán, đầu tư, vay nợ và một số hoạt động kinh doanh khác; 

nhưng cũng có thể là hệ quả gián tiếp của sự thay đổi các chính sách 

của chính phủ, các biến cố chính trị trong nước và quốc tế, hoặc có 

thể do tác động của thiên tai.  

Theo nghĩa hẹp, rủi ro tài chính là loại rủi ro mà doanh 

nghiệp phải đối mặt khi huy động vốn từ các khoản nợ để tài trợ cho 

hoạt động kinh doanh. Người ta thường tính toán rủi ro tài chính bằng 

việc xem xét cơ cấu nguồn vốn của một doanh nghiệp. Sự xuất hiện 

của các khoản nợ trong cơ cấu nguồn vốn sẽ tạo ra cho doanh nghiệp 

những nghĩa vụ trả lãi phải được thanh toán cho chủ nợ trước khi trả 

cổ tức cho cổ đông nên nó có tác động lớn đến thu nhập của họ. Rủi 

ro tài chính là rủi ro có thể tránh được trong phạm vi mà các nhà 

quản lý có toàn quyền quyết định vay hay không vay. Một doanh 

nghiệp không vay nợ chút nào sẽ không có rủi ro tài chính. Mức độ 



 

8 

 

rủi ro tài chính có thể chấp nhận được của doanh nghiệp phụ thuộc 

nhiều vào rủi ro kinh doanh. Với một doanh nghiệp có mức độ rủi ro 

kinh doanh thấp (thu nhập từ hoạt động ổn định), các nhà đầu tư 

thường chấp nhận một mức rủi ro tài chính cao hơn. 

Trong phạm vi nghiên cứu của luận án này, tác giả sử 

dụng khái niệm rủi ro tài chính theo nghĩa hẹp, tức là rủi ro tài 

chính là loại rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt khi huy động 

vốn từ các khoản nợ để tài trợ cho hoạt động kinh doanh. 

2.2 Hệ thống chỉ tiêu nhận diện và đánh giá rủi ro tài chính 

2.2.1 Nhóm chỉ tiêu nhận diện rủi ro tài chính 

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát  

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn  

Hệ số khả năng thanh toán nhanh  

Hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn 

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay  

2.2.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá rủi ro tài chính 

* Cơ cấu nợ 

* Hiệu suất hoạt động 

* Cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản 

* Khả năng sinh lời 

  * Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính  

2.3.3 Quy trình quản trị rủi ro tài chính  

Quy trình được thiết kế mang tính đồng bộ và có sự gắn kết với 
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việc xây dựng và thực thi chiến lược của doanh nghiệp. Về cơ bản, 

quy trình quản trị rủi ro thường bao gồm các bước công việc cơ bản 

như: xác định, đo lường, kiểm soát, theo dõi và định lượng rủi ro. Để 

thực thi quy trình quản trị rủi ro một cách hiệu quả cần tranh thủ sự 

ủng hộ và cam kế ủng hộ của lãnh đạo doanh nghiệp, phân công trách 

nhiệm rõ ràng cũng như phân bổ nguồn lực phù hợp, đào tạo  và tuyên 

truyền về quản trị rủi ro cho mọi đối tượng liên quan. Quy trình quản 

trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp phù hợp với quy trình quản trị rủi 

ro của doanh nghiệp nói chung, bao gồm các bước cơ bản: xác định, 

đo lường và kiểm soát rủi ro  

Tóm tắt chương 2 

Thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro tài 

chính doanh nghiệp, chương 2 của luận án đã nêu các vấn đề về rủi ro 

và rủi ro tài chính, các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính. Nhằm 

định lượng các vấn đề về rủi ro tài chính, chương 2 đã hệ thống hóa 

các chỉ tiêu nhận diện và đánh giá rủi ro tài chính. Bên cạnh nội dung 

chính đề cập về rủi ro tài chính doanh nghiệp, vấn đề về quản trị rủi ro 

tài chính cũng được nêu ra dưới các khía cạnh: vai trò, quy trình và 

các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tài chính 

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1 Quy trình nghiên cứu 

Để thực hiện phần đánh giá thực trạng rủi ro tài chính, luận án 

cần được xây dựng về phương pháp nghiên cứu. Để tăng tính chặt chẽ 

và đảm bảo độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu, tác giả tiến hành 

kết hợp cả phương pháp định tính và phương pháp định lượng. Trong 

đó, phương pháp định tính chủ yếu được sử dụng trong việc tổng quan 

tình hình nghiên cứu, tổng hợp và kế thừa kết quả của các công trình 
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nghiên cứu trước đây về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính, 

bên canh đó tác giả có thực hiện khảo sát về mức độ nhận thức hiểu 

biết của các nhà quản trị doanh nghiệp viễn thông nhằm củng cố cho 

vấn đề nghiên cứu. Giai đoạn tiếp theo, tác giả thực hiện khảo sát các 

mô hình nghiên cứu của các nhà cứu về các vấn đề liên quan, trên cơ 

sở đó tác giả lập luận để đưa ra các giả thuyết và mô hình nghiên cứu 

3.2 Phương pháp nghiên cứu định tính 

Nguồn thu thập dữ liệu 

 Phương pháp tìm hiểu dựa trên các tài liệu tham khảo là các 

công trình nghiên cứu về rủi ro tài chính được công bố trên các tạp 

chí, ấn phẩm uy tín trong nước và trên thế giới. Trong quá trình tìm 

hiểu tài liệu, tác giả có tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong 

lĩnh vực tài chính để khẳng định về tính chính xác, phù hợp của các 

thông tin. Các thông tin này có thể tìm kiếm tại các đơn vị, tổ chức 

như: Tổng cục Thống kê, cơ quan quản lý Nhà nước (Bộ Thông tin 

truyền thông, Ngân hàng Nhà nước…), thư viện quốc gia..  

Bên cạnh các thông tin từ các công trình nghiên cứu, tài liệu 

liên quan đến nội dung nghiên cứu, tác giả tìm hiểu các thông tin từ 

các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam. Tài liệu chủ yếu là các thông 

tin trên website hoạt động của doanh nghiệp, hệ thống sổ sách báo 

cáo của công ty. Tuy nhiên, phần lớn các công ty viễn thông hiện nay 

chưa thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán nên việc tiếp cận thông 

tin cũng rất hạn chế.  

Thứ hai, nghiên cứu tại bàn:  

Có thể rút ra những hướng tiếp cận khi thực hiện đo lường 

rủi ro tài chính (xem xét các yếu tố quyết định về mức độ rủi ro tài 
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chính) như sau: hướng tiếp cận theo khả năng thanh toán (xem xét 

các yếu tố về khả năng thanh toán là yếu tố trung tâm và những yếu 

tố tài chính như hiệu quả, hiệu suất, cơ cấu nợ … là yếu tố ảnh 

hưởng), hướng tiếp cận tổng thể (các tác giả cho rằng rủi ro tài chính 

doanh nghiệp là một hàm tổng thể của khả năng thanh toán, hiệu quả, 

hiệu suất, cơ cấu vốn, cơ cấu nợ..., với cách tiếp cận này cần xây 

dựng thang đo cụ thể để khẳng định mức độ bao nhiêu là rủi ro cao, 

thấp hay vừa phải); hướng tiếp cận theo cách tính xác suất xảy ra 

(theo hướng này các tác giả coi rủi ro tài chính cũng là 1 trường hợp 

của rủi ro, bởi vậy cần tính đến khả năng xảy ra hay xác suất xuất 

hiện biến cố này) 

Theo các hướng tiếp cận trên, tác giả lựa chọn cách tiếp cận 

thứ nhất, coi rủi ro tài chính là khả năng thanh toán với các khoản nợ 

(bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn), từ đó nghiên cứu xem xét sự 

ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng thanh toán này. 

3.3 Thiết kế nghiên cứu định lượng 

Mã hóa các khái niệm, thang đo  

Trong mô hình nghiên cứu cần có biến phụ thuộc và biến giải 

thích (biến độc lập, biến quan sát), với quá trình tìm hiểu các mô hình 

nghiên cứu, luận án cũng đề xuất mô hình lý thuyết vận dụng để đánh 

giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng rủi ro tài chính doanh nghiệp 

viễn thông Việt Nam. Trong đó các khái niệm về các biến được đưa ra 

như sau: 

Rủi ro tài chính- biến phụ thuộc- được ký hiệu là T 

Rủi ro tài chính được hiểu là khả năng doanh nghiệp viễn 

thông mất khả năng thanh toán đối với các khoản nợ 
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Bảng 3.1: Thang đo đánh giá các chỉ tiêu RRTC của doanh nghiệp 

viễn thông 

 

- Biến độc lập (biến giải thích) 

Để xem xét sự ảnh hưởng của các yếu tố đến rủi ro tài chính 

của các doanh nghiệp viễn thông, tác giả sử dụng các biến:  

-  Cơ cấu nợ (X1): biến độc lập này với nội dung xem xét 

về cơ cấu nợ của doanh nghiệp trong kỳ, đánh giá sự cân đối giữa nợ 

ngắn hạn và nợ dài hạn 

-  Hiệu suất hoạt động (X2): biến độc lập này cho biết mức 

độ luân chuyển của các yếu tố đầu vào, cho biết khả năng doanh 

nghiệp vận dụng các yếu tố đầu vào như thế nào 

-  Hiệu quả hoạt động (X3): biến độc lập này cho biết khả 

năng sinh lời (khả năng tạo ra lợi nhuận) của các yếu tố là bao nhiêu 

khi sử dụng trong kỳ  

-  Cơ cấu tài sản (X4): biến độc lập này cho biết cơ cấu tỷ 

lệ giữa các yếu tố về tài sản, nguồn vốn của đơn vị 

STT Chỉ tiêu nhận diện rủi ro Mức độ rủi 

ro 01 Hệ số khả năng thanh toán = 1,0 lần Có thể 

chấp nhận 

được 

02 Hệ số khả năng thanh toán <1,0 lần Cao 

03 Hệ số khả năng thanh toán > 1,0 lần Thấp 
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Dựa trên những thiết kế mô tả, có thể đưa ra hàm số lý thuyết 

tuyến tính về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính doanh nghiệp 

viễn thông  như sau: 

 f(T) = f(X1, X2, X3, X4) 

hay f(T) =  +  1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 

Trong đó: 

: hằng số 

 i:  hệ số Beta cho biết mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố  

3.4.2 Các giả thiết nghiên cứu 

Dựa trên các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trên thế giới 

về rủi ro tài chính của doanh nghiệp, đề tài thiết lập các giả thuyết 

nghiên cứu (H1 - H4) như sau: 

H1: Rủi ro tài chính của các doanh nghiệp viễn thông có 

mối quan hệ cùng chiều với cơ cấu nợ.  

H2: Rủi ro tài chính của các doanh nghiệp viễn thông có 

mối quan hệ ngược chiều với hiệu suất hoạt động.  

H3: Rủi ro tài chính của các doanh nghiệp viễn thông có 

mối quan hệ ngược chiều với khả năng sinh lời.  

H4: Rủi ro tài chính của các DN viễn thông có mối quan 

hệ ngược chiều với cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản.  

Tóm tắt chương 3 

Nhằm đánh giá về thực trạng rủi ro tài chính và các yếu tố ảnh 

hưởng đến rủi ro tài chính, tác giả đã thực hiện nghiên cứu các công 

trình trong nước và nước ngoài để xây dựng mô hình nghiên cứu lý 

thuyết riêng. Để thực hiện nhiệm vụ này, chương 3 của luận án đã mô 

tả quy trình nghiên cứu, quy trình trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 
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nghiên cứu định tính, tác giả tìm hiểu các tài liệu liên quan đến vấn đề 

nghiên cứu của luận án, thực hiện bảng hỏi các chuyên gia trong lĩnh 

vực có liên quan. Giai đoạn 2 nghiên cứu định lượng, tác giả thực hiện 

xây dựng các biến trong mô hình nghiên cứu: khái niệm và xây dựng 

các thang đo, từ đó nêu mô hình nghiên cứu lý thuyết kết hợp với các 

giả thiết nghiên cứu 

CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TÀI CHÍNH 

DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG VIỆT NAM 

4.1 Thực trạng rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp viễn thông 

Việt Nam 

Căn cứ vào danh sách các doanh nghiệp viễn thông Việt 

Nam, tác giả lựa chọn và thu thập 7 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông 

gồm: CMC Telecom, FPT Telecom, SPT Telecom, Vishipel, 

Mobifone, Vinaphone, VTC làm khoảng không gian nghiên cứu (tỷ 

lệ là 7/10 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông). Để lấy các thông tin về 

khả năng thanh toán và các yếu tố ảnh hưởng, tác giả thu thập báo 

cáo tài chính của các doanh nghiệp, các báo cáo tài chính này, ngoại 

trừ trường hợp của Vinaphone, còn lại đều đã được các công ty kiểm 

toán nổi tiếng như KPMG, EY, PwC, AASC.. thực hiện kiểm toán, 

nên độ tin cậy là khá cao. Trong quá trình thu thập thông tin, tác giả 

đã lấy số liệu của các công ty này trong khoảng thời gian từ năm 2011 

đến năm 2020, sau đó tổng hợp và trình bày lại trên phần mềm excel. 

Sau khi trình bày lại dữ liệu,tác giả thực hiện thống kê mô tả dữ liệu 

và phân tích tương quan hồi quy với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS. 

Đánh giá về rủi ro tài chính tại doanh nghiệp viễn thông 
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 Như vậy, thông qua việc phân tích 5 hệ số thanh toán với 

các khoản nợ tại 7 doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng cho 

thấy: 

 Thứ nhất, rủi ro tài chính là có tồn tại tại các doanh nghiệp 

viễn thông, hay nói cách khác các doanh nghiệp viễn thông vẫn gặp 

những khó khăn nhất định khi thanh toán các khoản nợ.  

 Thứ hai, mức độ rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp này 

không thống nhất, nó có những biểu hiện khác nhau, mỗi doanh nghiệp 

trong những giai đoạn nhất định. Tương ứng với mỗi hệ số thanh toán, 

mức độ bộc lộ khả năng chống đỡ của các doanh nghiệp là khác nhau, 

có doanh nghiệp khá an toàn về thanh toán nợ ngắn hạn, tổng quát 

nhưng lại gặp khó khăn khi thanh toán  dài hạn, ngược lại có doanh 

nghiệp ổn định trong thanh toán dài hạn nhưng lại gặp khó khăn trong 

thanh toán ngắn hạn 

 Thứ ba,  điểm chung cần lưu ý khi đánh giá về rủi ro tài chính 

tại các doanh nghiệp viễn thông là khá năng thanh toán trong ngắn hạn 

là không ổn định. Các khoản nợ trong ngắn hạn có thể là nợ thuế, nợ 

người bán, các khoản tiền lương của người lao động, các khoản vay  

đến hạn thanh toán.. các khoản này phát sinh khá thường xuyên gắn 

với  hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên , các doanh nghiệp chưa biết cân 

đối nguồn thu để đảm bảo với các khoản nợ ngắn hạn 

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính doanh nghiệp viễn 

thông Việt Nam 

4.2.1 Kiểm định mô hình lý thuyết các yếu tố ảnh hưởng đến rủi 

ro tài chính  
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Sử dụng phần mềm SPSS tác giả đã phân tích số liệu về khả 

năng thanh toán của các doanh nghiệp viễn thông trong giai đoạn từ 

năm 2011 đến năm 2020  

Từ mô hình lý thuyết được tạo lập tai chương 3 của luận án, 

nghiên cứu sinh đã thu thập báo cáo tài chính của 7 doanh nghiệp 

viễn thông. Dựa trên các tài liệu này để tính toán các chỉ tiêu về khả 

năng thanh toán các khoản nợ (rủi ro tài chính), cơ cấu nợ, hiệu suất 

hoạt động, khả năng sinh lời, cấu trúc tài chính 

Phân tích hồi quy đa biến (phân tích mức độ tương quan): 

Sau khi kiểm tra độ tin cậy của thang đo và phân tích nhân 

tố khám phá, để xác định mức độ tương quan giữa biến độc lập và 

biến phụ thuộc, nghiên cứu sinh thực hiện phân tích hồi quy đa biến.  

Từ kết quả chạy số liệu hồi quy tương quan giữa các biến có 

thể nêu ra một số nội dung cơ bản như sau: 

Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập là rất 

chặt chẽ, hệ số tương quan R2 = 0,996, với mức ý nghĩa này biến độc 

lập giải thích được sự biến động đến 99,6% cho biến phụ thuộc. Điều 

này khẳng định mô hình đưa ra là tốt và có độ tin cậy. 

Kết quả cũng đánh giá được sự tác động của các biến độc lập 

đối với biến phụ thuộc thông qua hệ số và chiều tác động: 

F(RRTC) = 0,317X1 - 0,18 X2 - 56,564X3 + 4,49 

Trong 3 biến độc lập thì biến khả năng sinh lời có hệ số tác 

động lớn nhất 56,564, nghĩa là cứ tăng 1 đơn vị giá trị của khả năng 

sinh lời thì có thể giảm rủi ro tài chính đi 56,564 lần rủi ro tài chính. 
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4.2.2 Những kết luận từ mô hình nghiên cứu 

Trên thực tế, các yếu tố khách quan và chủ quan có ảnh hưởng 

đến rủi ro tài chính của doanh nghiệp viễn thông. Trong phạm vi 

nghiên cứu, đề tài sử dụng một số chỉ tiêu tài chính để nghiên cứu mối 

quan hệ giữa rủi ro tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài 

chính của các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam.  

Từ kết quả nghiên cứu, có thể rút ra một số kết luận sau: 

Thứ nhất, dựa vào kết quả ước lượng khách quan và khoa học, 

có thể khẳng định các nhân tố: cơ cấu nợ, hiệu quả hoạt động, khả 

năng sinh lời có ảnh hưởng nhất định đến rủi ro tài chính doanh 

nghiệp viễn thông Việt Nam. Điều này cho thấy, mô hình đánh giá các 

yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính của DN viễn thông được xây 

dựng có căn cứ khoa học, phù hợp với thực trạng rủi ro tài chính của 

các DN viễn thông Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế quốc dân và 

biến động của kinh tế thế giới trong xu hướng hội nhập. 

Thứ hai, rủi ro tài chính của các DN viễn thông Việt Nam có 

mối tương quan tuyến tính với cơ cấu nợ (giả thuyết H1 được chấp 

nhận). Điều đó là do cơ cấu nợ của các DN viễn thông tồn tại tình 

trạng mất cân bằng, nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng nợ phải 

trả, tỷ lệ nợ dài hạn là rất thấp. DN viễn thông chủ yếu phụ thuộc 

khoản nợ tài chính ngắn hạn, nhưng tài sản ngắn hạn lại có tỷ lệ thấp 

trong cơ cấu tài sản, làm tăng áp lực thanh toán nợ ngắn hạn, dẫn đến 

tăng nguy cơ rủi ro tài chính. Theo đó, cơ cấu nợ trở thành yếu tố 

chính tác động đến rủi ro tài chính của DN viễn thông Việt Nam trong 

phân tích hồi quy mẫu. 

Thứ ba, rủi ro tài chính của các DN viễn thông Việt Nam có 

mối quan hệ ngược chiều với hiệu suất hoạt động  (giả thiết H2 được 
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chấp nhận). Điều này có nghĩa là các DN viễn thông Việt Nam đã 

khai thác hiệu quả các tài sản hiện có. Khi mức độ hoạt động của các 

yếu tố như tăng khả năng thu hồi các khoản phải thu, tăng khả năng 

khai thác các yếu tố như tài sản nói chung, tài sản cố định nói riêng 

… sẽ góp phần nâng cao độ an toàn tài chính 

Thứ tư, rủi ro tài chính của các DN viễn thông Việt Nam có 

mối quan hệ ngược chiều với khả năng sinh lời (giả thiết H3 được 

chấp nhận). Kết luận này phù hợp với giả thuyết H2, khi doanh 

nghiệp kinh doanh có lời sẽ tạo ra nguồn tài chính để trả các khoản 

nợ, đồng thời lợi nhuận là nguồn vốn chủ sở hữu nên khi lợi nhuận 

gia tăng làm thay đổi cơ cấu nguồn vốn, cũng là cách giảm áp lực 

huy động các nguồn vốn bên ngoài, tức là làm giảm rủi ro tài chính 

Thứ năm, rủi ro tài chính của DN viễn thông Việt Nam không 

có mối quan hệ với cấu nguồn vốn (giả thiết H4 bị bác bỏ). Điều này 

đã được kiểm chứng và phù hợp trong điều kiện doanh nghiệp viễn 

thông được lựa chọn nghiên cứu là DN có quy mô lớn và có mối quan 

hệ chặt chẽ và có uy tín với hệ thống ngân hàng thương mại. Do vậy 

khi phân tích hồi quy mẫu, cơ cấu tài sản trở thành yếu tố tác động đến 

rủi ro tài chính của các DN viễn thông Việt Nam. 

Thứ sáu, dấu và giá trị của hệ số bê ta ứng với các biến cho 

thấy mức độ tác động của các nhân tố đến rủi ro tài chính của DN viễn 

thông Việt Nam. Kết quả hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tài 

chính của các DN viễn thông Việt Nam cho thấy mức độ tác động của 

khả năng sinh lời là mạnh nhất. Cụ thể hệ số bê ta của hiệu suất hoạt 

động là chưa cao, điều này đòi hỏi các nhà quản trị tại các doanh 

nghiệp viễn thông cần chú ý đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh nhằm làm giảm tác dụng của rủi ro tài chính. 



 

19 

 

Đây là cơ sở quan trọng để đề xuất và xây dựng các biện pháp nhằm 

phòng ngừa, hạn chế sự ảnh hưởng của các yếu tố đến rủi ro tài chính 

doanh nghiệp viễn thông Việt Nam. 

Tóm tắt chương 4 

Dựa trên cơ sở lý thuyết được hệ thống tại chương 2 và mô hình lý 

thuyết xây dựng tại chương 3, tác giả đã thực hiện tính toán và  phân 

tích về khả năng thanh toán với các khoản nợ của các doanh nghiệp 

viễn thông theo các báo cáo tài chính giai đoạn 2011 -2020.  Việc phân 

tích này đưa đến nhận định, tại các doanh nghiệp viễn thông có tồn tại 

rủi ro tài chính, mức độ rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp là không 

đồng nhất. Bên  cạnh những đánh giá về sự  tồn tại của rủi ro tài chính, 

chương 4 của luận án còn thực hiện kiểm định mô hình lý thuyết  đã 

đề ra,  trong quá trình thực hiện kiểm định đã đưa đến kết luận có 3 

yếu tố tác động đến rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp viễn thông 

Việt Nam: Cơ cấu nợ, hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời.  

CHƯƠNG 5 BÀN LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ 

KHUYẾN NGHỊ 

5.1 Một số nội dung thảo luận về kết quả nghiên cứu 

Quá trình nghiên cứu về rủi ro tài chính thông qua các giai 

đoạn từ nghiên cứu tổng quan các công trình đã công bố về vấn đề có 

liên, tìm hiểu các lý luận cơ bản về vấn đề; xây dựng đề xuất mô hình 

lý thuyết; áp dụng mô hình lý thuyết vào thực tế các doanh nghiệp viễn 

thông Việt Nam.  

Những kết quả nghiên cứu cho thấy các vấn đề sau: 

Thứ nhất, thuật ngữ rủi ro tài chính là một thuật ngữ rộng, có 

tính mở hoàn toàn tùy thuộc vào cách tiếp cận khác nhau. Trong suốt 

nhiều năm qua, các công trình nghiên cứu về thuật ngữ này vẫn tiếp 
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tục được triển khai và càng làm rõ hơn cho khái niệm này. Điều này 

hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, khi các giao dịch 

kinh tế cũng dần mở rộng, các phương thức giao dịch mới cũng dần 

hình thành và thay thế dần nhiều phương thức, hình thức cũ, tạo ra các 

tiền đề hình thành nên các cách tiếp cận khác nhau cho cùng một vấn 

đề. Việc tìm hiểu nghiên cứu làm rõ nội hàm cho khái niệm này là hết 

sức cần thiết, khi các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp viễn 

thông nói riêng luôn phải đối mặt với sự biến động của nền kinh tế 

Thứ hai, mô hình nghiên cứu lý thuyết được xây dựng và đề 

xuất trong luận án là kết quả của quá trình khảo sát, tìm hiểu các công 

trình nghiên cứu khoa học đã được công bố, công nhận. Trong mô hình 

này, khái niệm rủi ro tài chính doanh nghiệp viễn thông là biến số được 

đo bởi 3 thang đo, các thang đo này là phù hợp, đảm bảo độ tin cậy. 

Do vậy, đây cũng là một cách tiếp cận mở cho khái niệm rủi ro tài 

chính doanh nghiệp. Với sự tương quan khá cao giữa biến độc lập và 

biến phụ thuộc đạt mức 99,8% có thể nói đây là kết quả khá lý tưởng 

bảo đảm cho độ tin cậy của mô hình, trong đó yếu tố khả năng sinh lợi 

quyết định rất lớn mức ảnh hưởng của rủi ro tài chính doanh nghiệp 

viễn thông  

 Thứ ba, tại Việt Nam, mặc dù các doanh nghiệp viễn thông 

hoạt động chuyển từ mô hình độc quyền sang mô hình cạnh tranh, tức 

là có 1 thời gian dài lĩnh vực viễn thông được sự bảo hộ của Nhà nước 

trong quá trình kinh doanh, tạo được 1 lợi thế nhất định trong nền kinh 

tế (tích lũy vốn, thị trường, kinh nghiệm kinh doanh…) tuy nhiên, rủi 

ro tài chính vẫn xuất hiện tại các doanh nghiệp viễn thông. Mức độ rủi 

ro (khả năng thanh toán với các khoản nợ) của các doanh nghiệp viễn 

thông còn ở mức độ thấp nhưng nó lại có sự tồn tại trong khoảng thời 
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gian dài và ở nhiều doanh nghiệp, do vậy, vấn đề về nghiên cứu, đánh 

giá và xây dựng  dự báo, xây dựng và triển khai các biện pháp hạn chế 

phòng ngừa rủi ro tài chính là hết sức cần thiết 

Thứ tư, với bối cảnh nền kinh tế hiện nay chịu ảnh hưởng bởi 

nhiều yếu tố nhất là cuộc cách mạng số hóa, các doanh nghiệp viễn 

thông không chỉ cạnh tranh về dịch vụ, về chăm sóc khách hàng .. mà 

còn cải tiến cả quá trình quản lý điều hành mà trước hết là tư duy quản 

lý. Tuy nhiên, các nhà quản trị cũng gặp phải vấn đề ưu tiên nguồn lực 

khi cần tập trung đầu tiên cho kinh doanh cho cải tiến kỹ thuật mà 

chưa chú trọng đến vấn đề quản trị rủi ro tài chính, điều này cũng dễ 

hiểu khi mức độ rủi ro tài chính còn ở mức độ thấp. Nhưng nếu quá 

trình này tiếp tục kéo dài thì rất có thể trong tương lai, khi chịu sự tác 

động của nhiều yếu tố thì mức độ rủi ro tài chính tăng lên tạo nên sức 

ép đến hoạt động của doanh nghiệp. Kết hợp với sự chủ quan trong 

quá trình nhận thức, quản lý sẽ tạo nên nhữn ảnh hưởng, những điều 

bất lợi cho doanh nghiệp viễn thông. 

5.2  Một số đề xuất, khuyến nghị với các doanh nghiệp viễn 

thông nhằm phòng ngừa và hạn chế ảnh hưởng của rủi ro tài chính 

5.2.1 Cải thiện khả năng thanh toán trong ngắn hạn, xây dựng 

cơ cấu nợ hợp lý 

Kết quả tính toán tại mục 4.2.1 cho thấy, giá trị của T1, T2, T3 

là tương đối tốt (giá trị trung bình đều lớn hơn 1) tuy nhiên khi mô tả 

số liệu thì với khả năng thanh toán T2 và T3 có giá trị min nhỏ hơn 1 

(thậm chí có những đơn vị giá trị này đạt 0,62 và 0,485). Điều này xét 

về mặt thời gian, doanh nghiệp sẽ gặp áp lực lớn khi thanh toán các 

khoản nợ ngắn hạn đến hạn.   
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5.2.2  Tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ an toàn 

Việc xây dựng được một cấu trúc tài chính ổn định, hợp lý là 

điều kiện tiền đề để giảm thiểu về rủi ro tài chính.  

Để tiến hành sản xuất kinh doanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải 

có một lượng vốn nhất định bao gồm vốn cố định, vốn lưu động và 

vốn chuyên dùng khác. Doanh nghiệp có nhiệm vụ tổ chức huy động 

các loại vốn cần thiết cho nhu cầu kinh doanh. Đồng thời tiến hành 

phân phối, quản lý và sử dụng vốn một cách hợp lý, hiệu quả cao nhất 

trên cơ sở chấp hành các chế độ chính sách quản lý tài chính của nhà 

nước. 

5.2.3 Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tạo sự 

an toàn tài chính  

Bên cạnh đó các doanh nghiệp viễn thông cần chú trọng đến 

việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ phần phân 

tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính cho thấy, khả năng sinh 

lời quyết định rất lớn đến việc giảm thiểu rủi ro tài chính. Nhưng để 

có được những khoản thu từ khách hàng, các doanh nghiệp viễn thông 

cần xem xét đến tính hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Vấn đề hiệu quả được xem xét từ hai góc độ, nâng cao kết quả đầu ra 

và kiểm soát các khoản chi phí đầu vào. 

5.2.4 Quản lý dòng tiền Cash flow của doanh nghiệp  

 Dòng tiền phản ánh lượng tiền ròng đi vào và đi ra của doanh 

nghiệp. Các doanh nghiệp phải cân bằng các hoạt động kinh doanh, 

đầu tư và tài chính để giữ hoạt động kinh doanh ổn định. Thiếu hụt 

tiền mặt có thể cản trở hoạt động kinh doanh và gây trở ngại cho sự 
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tăng trưởng. Điều này cũng có thể khiến cho chủ doanh nghiệp đưa ra 

các quyết định thiển cận và gây hại cho doanh nghiệp về lâu dài.  

5.2.6 Nâng cao nhận thức về rủi ro tài chính cho các nhà quản 

trị 

Trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, yếu tố môi 

trường kiểm soát được xếp là yếu tố hàng đầu, trong đó các vấn đề liên 

quan đến nhà quản trị sẽ quyết định tính hiệu lực, hiệu quả của môi 

trường kiểm soát. Một trong những cách nhằm hạn chế phòng ngừa sự 

ảnh hưởng của rủi ro tài chính là phải nâng cao nhận thức về rủi ro tài 

chính, quản trị rủ ro trong đó có quản trị rủi tài chính cho các nhà quản 

trị 

5.2.6 Xây dựng chương trình đánh giá mức độ rủi ro tài chính 

 Để ngăn ngừa và hạn chế các ảnh hưởng của rủi ro tài chính,  

các doanh nghiệp viễn thông cần xây dựng 1 chương trình, quy trình 

quản trị trị rủi ro tài chính. Quá trình này có thể tiến hành trong nội 

dung quản trị rủi ro của doanh nghiệp hoặc tách thành 1 nội dung 

chuyên biệt riêng.  

Tóm tắt chương 5 

Dựa trên kết quả thực hiện đo lường, đánh giá về rủi ro tài 

chính tại các doanh nghiệp viễn thông và các yếu tố ảnh hưởng cũng 

như mức độ ảnh hưởng được thực hiện tại chương 4 của luận án, 

nghiên cứu sinh đã đưa ra những vấn đề thảo luận: khái niệm rủi ro tài 

chính là một khái niệm rộng và có nhiều hướng tiếp cận khác nhau, tại 

các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam có tồn tại rủi ro tài chính… 

Một phần nội dung trọng tâm của chương 5 là những đề xuất, khuyến 

nghị với các doanh nghiệp viễn thông và với cơ quan quản lý Nhà 
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nước nhằm phòng ngừa và hạn chế những ảnh hưởng của rủi ro tài 

chính: Cải thiện khả năng thanh toán, tìm kiếm các nguồn tài trợ vốn 

mới, nâng cao nhận thức về rủi ro tài chính, xây dựng chương trình 

đánh giá mức độ rủi ro tài chính… 

KẾT LUẬN 

Quản trị tài chính luôn chiếm một vị thế quan trọng trong 

quản trị doanh nghiệp, nắm bắt tìm hiểu những khía cạnh mới của 

tài chính tài chính doanh nghiệp có một ý nghĩa không nhỏ.  

 Với những mục tiêu đề ra ban đầu, tác giả đã cố gắng tìm 

hiểu các thông tin vận dụng các kiến thức, kỹ năng và nhận được sự 

hướng dẫn tận tình của người hướng dẫn, luận án đã có những đóng 

góp nhất định: Luận án đã làm sáng tỏ hơn về khái niệm rủi ro tài 

chính doanh nghiệp, với cách tiếp cận của luận án, rủi ro tài chính 

doanh nghiệp là khả năng doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn với những 

khoản thanh toán có thể trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Luận án đã 

đánh giá được thực trạng về rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp 

viễn thông với mức tác động cụ thể của các yếu tố trong môi trường 

vi mô. Quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã cố gắng tìm hiểu vấn đề 

thu thập thông tin tuy nhiên với những khả năng nhất định, luận án 

không tránh khỏi những hạn chế 

 Dựa trên cách tiếp cận của luận án cho không gian nghiên 

cứu là các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam và có những kết quả 

ban đầu, có thể áp dụng hoặc có thể cải tiến áp dụng tại các doanh 

nghiệp thuộc các lĩnh vực khác như giao thông vận tải, xây dựng.. 

chưa được lựa chọn nghiên cứu. 
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