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Tóm tắt luận án:  

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), sự thành công của họ lệ thuộc rất nhiều 

vào hai yếu tố quan trọng là nguồn vốn xã hội và tinh thần sáng nghiệp cấp công ty. Vấn 

đề tiếp theo được đặt ra là hai yếu tố nguồn lực tổ chức này được hình thành và phát triển 

như thế nào trong bối cảnh các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, phần lớn 

DNVVN có tuổi đời trẻ và được dựng lên và điều hành bởi một (vài) doanh nhân. Cụ thể 

hơn, vai trò của doanh nhân là như thế nào trong việc tạo dựng nên hai loại nguồn lực đó 

cho DN trong quá trình phát triển. Tổng kết lý thuyết dựa trên 44 nghiên cứu liên quan 

đến năng lực doanh nhân, sáng nghiệp công ty và vốn xã hội của DNVNN cho thấy đây 

là ba định tố cho thành quả hoạt động. Tuy nhiên, vấn đề sử dụng nguồn lực vô hình của 

cá nhân doanh nhân để phát triển nguồn lực vô hình của tổ chức như đã đề cập vẫn chưa 

được tìm hiểu đầy đủ trong hầu hết nghiên cứu trước. 

Bản luận án này nhằm làm sáng tỏ vấn đề lý thuyết đặt ra bên trên. Cụ thể, mục tiêu 

nghiên cứu của luận án là khám phá xem ba khái niệm năng lực doanh nhân, vốn xã hội 

của doanh nghiệp và sáng nghiệp công ty quan hệ tác động với nhau như thế nào và có 

vai trò gì trong tạo dựng thành quả hoạt động của DNVVN.  

Phương pháp luận suy diễn (hypothetico-deductive approach) được sử dụng cho nghiên 

cứu. Dựa trên lý thuyết năng lực doanh nhân, vốn xã hội, sáng nghiệp công ty và các kết 

quả nghiên cứu trước, các giả thuyết và mô hình nghiên cứu đã được xây dựng. Việc 

kiểm chứng định lượng được tiến hành trong bối cảnh Việt Nam. Mẫu khảo sát gồm 198 

DNVVN ở An Giang, Cân Thơ, TPHCM, Đồng Tháp thuộc nhiều ngành khác nhau.  

Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính cho thấy năng lực quan hệ và năng lực 

nhân sự của doanh nhân là định tố của vốn xã hội; còn năng lực nhận dạng cơ hội và 

năng lực đổi mới của doanh nhân là định tố của sáng nghiệp công ty. 



Đóng góp mới của luận án: 

1. Trước hết, luận án góp phần vào kho tri thức quản trị bằng việc lấp phần nào khoảng 

trống lý thuyết giữa năng lực doanh nhân và hai nguồn lực quan trọng của DNVVN  

là sáng nghiệp công ty và vốn xã hội bằng cách xác định được năng lực nào của 

doanh nhân góp phần tạo lập chúng.   

2. Bằng việc đưa một tập năng lực doanh nhân điển hình, sáng nghiệp công ty và vốn 

xã hội vào kiểm định trong một mô hình cấu trúc tuyến tính, luận án cung cấp được 

các bằng chứng thuyết phục hơn, hệ thống hơn cho mối quan hệ của bộ ba: doanh 

nhân, nguồn lực công ty và thành quả hoạt động  DNVVN. Cụ thể là, doanh nhân, 

trực tiếp tạo ra thành quả hoạt động bằng năng lực chiến lược, và gián tiếp tạo ra 

thành quả hoạt động bằng năng lực quan hệ, nhân sự. 

3. Khẳng định cấu trúc năng lực doanh nhân là tổ hợp các cấu trúc năng lực bậc I khác 

nhau về chức năng, nhưng có quan hệ tương quan với nhau.  

4. Cung cấp thêm các hiểu biết về DNVVN ở Việt Nam: (1) mức độ, biểu hiện của 

năng lực sáng nghiệp, quản trị của doanh nhân; (2) các dạng thức mạng quan hệ xã 

hội quan trọng của tổ chức, (3) tầm quan trọng, mức đóng góp của vốn xã hội và 

sáng nghiệp công ty trong thành quả hoạt động.  

Ý nghĩa thực tiễn: 

1. Cung cấp các thông tin cơ bản cho nhà quản trị trong định hướng xây dựng, cấu trúc 

nguồn lực công ty cũng như rèn giũa năng lực cá nhân của chính mình.  

2. Đưa ra hàm ý cho việc thiết lập chính sách, biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh 

DNVVN cho các cơ quan chính phủ, tổ chức phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp.   

3. Cung cấp thông tin tham khảo cho các cơ sở giáo dục quan tâm đến đào tạo sáng 

nghiệp (entrepreneurship education) – vốn được các trường đại học kinh doanh, các 

nhà nghiên cứu giáo dục sáng nghiệp trên thế giới rất quan tâm.  
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