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Tóm tắt: 

Quản trị vốn lưu động (QTVLĐ) là một trong những hoạt động chính trong 
quản trị tài chính doanh nghiệp. Vốn lưu động (VLĐ) được xem là nguồn 
lực cần thiết cho sự sống còn của một doanh nghiệp (DN). Trong quản trị 

doanh nghiệp, VLĐ được xem là yếu tố quan trọng nhất để gia tăng hiệu quả hoạt động 
của DN. VLĐ giúp đáp ứng những yêu cầu tài chính ngắn hạn của DN như duy trì sự cân 
bằng các khoản phải thu, khoản phải trả và tồn kho ở mức tối ưu nhất có thể. Nó quyết 
định khoảng thời gian chi tiêu của DN như quản lý chu kỳ luân chuyển tiền mặt hiệu quả, 
cải thiện lợi nhuận dài hạn để cải thiện hiệu quả DN. Nghiên cứu này nhằm mục đích 
tìm hiểu các vấn đề chính liên quan đến các cách QTVLĐ khác nhau để cải thiện dòng 
tài chính trong DN.  

Từ khóa: Vốn lưu động, quản trị vốn lưu động, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, 
mối quan hệ giữa QTVLĐ với hiệu quả hoạt động DN.

Abstract: 
Working capital management is one of the main part of the financial management. 

Working capital is considered to be life-giving force to a business. In corporate 
management, working capital is found to be the most important factor for increasing the 
efficiency of an organization. Working capital helps in fulfilling the short-term financing 
requirements of businesses such as maintaining the best possible balance of accounts 
receivables, accounts payables and inventory. It determines the spending period of 
an enterprise such as the way of handling cash conversion cycle, improving the long-
term profitability for the way of improving corporate performance. This study aims to 
understand the key issues related to the different ways of working capital management to 
develop financial flows in enterprises.
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