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Tóm tắt:

Nghiên cứu đã thu thập dữ liệu thứ cấp đối với các điều kiện phát triển quỹ 
hưu trí tự nguyện trên thị trường chứng khoán (TTCK) tại VN thông qua mô 
hình PESLIED dành cho các yếu tố tác động đến từ bên ngoài của tổ chức 

được cụ thể hóa thông qua: (1) Quy định về chính sách ưu đãi thuế thu nhập; (2) Tình 
hình về tính ổn định của kinh tế vĩ mô; (3) Thực trạng các vấn đề xã hội học; (4) Tình 
hình về mức độ phát triển của thị trường tài chính; (5) Thực trạng về khung các quy định 
pháp lý; (6) Cải cách hệ thống hưu trí của VN so với thế giới; (7) Tình hình về vấn đề môi 
trường; và (8) Vấn đề nhân khẩu học trong bối cảnh dân số già hoá. Từ đó, nghiên cứu 
tiến hành phân tích thực trạng và triển vọng phát triển quỹ hưu trí tự nguyện trên TTCK 
VN trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô liên quan. Qua đó, nghiên cứu đề xuất 6 khuyến nghị 
quan trọng liên quan trực tiếp đến các điều kiện trên nhằm góp phần phát triển quỹ hưu 
trí trên TTCK tại VN.
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Abstract:
The research has collected secondary data on conditions for developing private 

voluntary funded pension funds in Vietnam stock market through the PESLIED model 
which is concretized through: (1) Regulations on income tax incentives; (2) The situation 
of macroeconomic stability; (3) The status of sociological issues; (4) The situation on 
the level of financial market development; (5) The reality of the legal framework; (6) 
Reforming Vietnam’s pension system compared to the world; (7) Situation of environmental 
issues; and (8) Demographic issues in the context of aging population. Since then, the 
study has analyzed the current situation and prospects of developing private voluntary 
funded pension funds in the Vietnam stock market in the context of related macro factors. 
Thereby, the study proposes 6 important recommendations directly related to the above 
conditions to contribute to the development of private voluntary funded pension funds in 
Vietnam stock market.
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