
    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 
 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Vũ An 

2. Năm sinh: 01/01/1987 

3. Đơn vị công tác: Văn phòng Đoàn – Hội. 

4. Chức vụ: Phó bí thư Đoàn trường     Trình độ: Thạc sĩ 

II. NỘI DUNG 

1. Tên sáng kiến: Sách chuyên khảo “Quản trị tài chính doanh nghiệp” phục vụ công 

tác giảng dạy bậc cao đẳng, đại học tại Trường Đại học Trà Vinh. 

2. Mục tiêu của sáng kiến: Nhằm cung cấp tài liệu học tập và nghiên cứu cho sinh 

viên, học viên học môn quản trị tài chính nên Tác giả tiến hành biên soạn cuốn sách 

“Quản trị tài chính doanh nghiệp”. 

3. Mô tả nội dung sáng kiến: 

- Sách chuyên khảo “Quản trị tài chính doanh nghiệp” được biên soạn dựa trên đề 

cương môn học của môn quản trị tài chính thuộc khối ngành kinh tế. Tác giả tiến hành 

biên soạn sách chuyên khảo, nhờ đồng nghiệp hỗ trợ phản biện lần đầu. Sau đó, Tác giả 

chỉnh sửa theo góp ý của đồng nghiệp và nhờ đồng nghiệp hỗ trợ phản biện lần hai. Tác 

giả tiếp tục chỉnh sửa và gửi Nhà xuất bản Tài chính để xuất bản sách chuyên khảo. 

Cuối cùng, Tác giả hoàn chỉnh quyển sách chuyên khảo sau khi chỉnh sửa theo góp ý từ 

Nhà xuất bản. Quyển sách chuyên khảo được biên soạn theo hướng ứng dụng thực tế, 

gồm 5 chương: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, thời giá tiền tệ, định giá 

chứng khoán, cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn, phương pháp đánh giá và lựa 

chọn dự án đầu tư. 

- Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Sáng kiến có khả năng áp dụng cao trong 

thực tế tại Trường. Nhà trường đã chấp thuận để giảng viên giảng dạy môn quản trị tài 

chính sử dụng sách “Quản trị tài chính doanh nghiệp” làm tài liệu tham khảo chính để 

giảng dạy môn quản trị tài chính tại Trường Đại học Trà Vinh.  

4. Phạm vi áp dụng: Sáng kiến hiện tại được áp dụng tại Trường Đại học Trà Vinh; 

cụ thể, sáng kiến đã được áp dụng vào giảng dạy từ học kỳ II, năm học 2020-2021. Bên 

cạnh đó, với tư cách là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính, quản trị 

tài chính là một học phần bắt buộc gắn liền với nhiều chương trình đào tạo của hầu hết 

các trường đại học, cao đẳng trong nước. 

5. Thời gian áp dụng: Học kỳ II, năm học 2020-2021. 

6. Hiệu quả sáng kiến: Sáng kiến cung cấp cho sinh viên, học viên học môn quản trị 

tài chính một tài liệu tham khảo chính, sát với đề cương môn học được phê duyệt. Qua 

đó, quá trình học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên học môn quản trị tài chính  

được thuận lợi và dễ dàng hơn. 

Trà Vinh, ngày      tháng     năm 2021 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI BÁO CÁO 

 

 


