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VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Đề tài luận án: “Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại các doanh 

nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An ” 

2. Chuyên ngành: Kế toán.                                      Mã số: 62.34.03.01 

3. Họ và tên NCS: NGUYỄN THỊ THANH HÒA 

4. Họ và tên người hướng dẫn khoa học: 

1. PGS.TS Đặng Văn Thanh 

2. PGS.TS. Đặng Đức Sơn 

 5.  Những kết luận mới của luận án: 

Những đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận 

 Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ hơn lý luận về hệ thống báo cáo kế toán, 

phân tích sâu sắc các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống báo cáo kế toán trong doanh 

nghiệp sản xuất, làm rõ vai trò của hệ thống báo cáo kế toán đối với nhu cầu thông 

tin của các đối tượng sử dụng. 

Luận án đã làm rõ khung lý thuyết của hệ thống báo cáo kế toán tài chính và 

báo cáo kế toán quản trị với cơ sở nền tảng là lý thuyết hữu ích của thông tin tài 

chính và lý thuyết ra quyết định kinh tế. 

Luận án đã làm rõ mối quan hệ tương tác giữa hệ thống báo cáo tài chính và 

báo cáo kế toán quản trị trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, đây là cơ sở quan 

trọng cho việc xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo kế toán tại các doanh nghiệp. 

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu 

Từ kết quả nghiên cứu và khảo sát, luận án đưa ra một số đề xuất hoàn thiện 

hệ thống báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An, bao gồm: 

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán hiện hành liên quan đến hệ thống 

báo cáo tài chính và hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp sản 

xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

- Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị theo hướng đáp ứng nhu cầu 

thông tin của nhà quản trị doanh nghiệp, gồm các nhóm báo cáo cung cấp thông tin 



dự toán; Nhóm báo cáo cung cấp thông tin kết quả thực hiện; Nhóm báo cáo cung 

cấp thông tin phục vụ kiểm soát, đánh giá và ra quyết định. 

 Luận án cũng đã đưa ra những điều kiện về phía Nhà nước và điều kiện về 

phía doanh nghiệp thực hiện các giải pháp nêu trên. 

 

  Hà Nội, ngày   tháng   năm 2017 
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