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NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Thang đo đa chiều để đo lường đặc điểm, năng lực kinh doanh của doanh nhân và kết quả hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp được xây dựng và phát triển trên cơ sở kế thừa các nghiên
cứu trước đây.

Luận án đã làm rõ được nhiều vấn đề thực tiễn liên quan đến đặc điểm doanh nhân, mức độ
quan trọng và khả năng đáp ứng của từng nhóm năng lực kinh doanh thành phần của doanh
nhân tại các doanh nghiệp dịch vụ có quy mô nhỏ và vừa ở Thừa Thiên Huế. Từ đó các doanh
nhân và những người khởi nghiệp có được góc nhìn tổng hợp hơn về viễn cảnh kinh doanh và có
sự chuẩn bị hành trang tri thức, kỹ năng và thái độ phù hợp khi khởi nghiệp kinh doanh và
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chinh phục các rào cản kinh doanh trên thương trường để đạt được thành quả cao trong kinh
doanh.

Luận án đã tìm ra được những bằng chứng thống kê thuyết phục về sự ảnh hưởng đồng thời của
đặc điểm, năng lực kinh doanh của doanh nhân đến kết quả hoạt động kinh doanh của các
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ việc khảo
sát 418 doanh nhân.

Luận án cũng đã đề xuất được các hàm ý quản trị quan trọng và phù hợp giúp các doanh nhân
và những người khởi nghiệp có cơ sở đáng tin cậy để hoàn thiện hơn về năng lực kinh doanh,
phát huy tốt hơn những lợi thế từ đặc điểm cá nhân và nâng cao kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp.
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CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

This dissertation offers a wide range of contributions in terms of theory and practice as follows:
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First, multidimensional scales to measure psychological characteristics, entrepreneurial
competencies and firm performance are successfully developed for the case of SMEs’
entrepreneurs in the service sector in Thua Thien Hue province.

Second, the study describes the level of competencies and psychological characteristics
possessed by SMEs’ entrepreneurs in the service sector in Thua Thien Hue province.

Third, based on a sample of 418 SMEs’ entrepreneurs in the service sector in Thua Thien Hue
province and applying the structural equation modeling (SEM) method, this study has found
statistical evidence for the direct influence of entrepreneurial characteristics and competencies
on SMEs’ performance.

Last, some managerial implications are proposed to enhance the entrepreneurial competencies
of SMEs’ entrepreneurs in the service sector in Thua Thien Hue province.
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