
                                                                                                                                  

THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Đề tài luận án: “Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản 

trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam” 

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

3. Họ và tên NCS: Đặng Thị Hồng Hà 

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS,TS Ngô Thị Thu Hồng 

2. TS Đỗ Thị Thục 

5. Những kết luận mới của luận án: 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, thực tiễn: 

Luận án đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán các khoản 

dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp bao gồm: Nội dung, đặc điểm của 

các khoản dự phòng và tổn thất tài sản; Cơ sở kế toán, loại hình kế toán và các nguyên 

tắc kế toán chi phối đến sự hình thành các khoản dự phòng và tổn thất tài sản; Nội dung 

kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong doanh nghiệp. Luận án cũng đã 

nghiên cứu kinh nghiệm về kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản của một số 

quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Canada,….từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam.  

Luận án đã nghiên cứu, khảo sát, phân tích và làm rõ thực trạng kế toán các 

khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam. Từ 

nghiên cứu thực trạng, luận án đã nhận xét, đánh giá kết quả đạt được cũng như 

những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất 

những giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài 

sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam. Về cơ bản các giải pháp hoàn thiện 

phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp xây lắp trong bối cảnh hiện nay. 

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 kế 

toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt 

Nam, bao gồm: 

- Hoàn thiện khung pháp lý kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản 

trong các doanh nghiệp ở Việt Nam, trong đó luận án đề xuất Bộ Tài chính cần xây 

dựng và ban hành chuẩn mực kế toán về tổn thất tài sản để phù hợp với thông lệ kế 

toán quốc tế, làm cơ sở hướng dẫn các doanh nghiệp ở Việt Nam thực hiện. 



- Đề xuất giải pháp về ghi nhận các khoản dự phòng và tổn thất tài sản: Luận 

án đưa ra 5 bước để các doanh nghiệp xây lắp tiến hành trước khi ghi nhận một khoản 

dự phòng và tổn thất tài sản.  

- Đề xuất về xác định giá trị các khoản dự phòng và tổn thất tài sản: Đối với 

từng khoản dự phòng, luận án chia ra các trường hợp để xử lý phù hợp với đặc thù của 

từng loại hình doanh nghiệp xây lắp, từ đó đưa ra các mẫu biểu để phục vụ cho việc 

tính toán giá trị các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong doanh nghiệp xây lắp. 

- Đề xuất về phương pháp kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản: Luận 

án bổ sung hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ kế toán chi tiết và tổng hợp phục vụ cho 

các doanh nghiệp xây lắp phản ánh các khoản dự phòng và tổn thất tài sản. Đồng thời 

luận án cũng đưa ra cách thức trình bày thông tin về các khoản dự phòng và tổn thất 

tài sản nhằm tiến tới thông tin trình bày trên báo cáo tài chính đạt được độ tin cậy, 

trung thực, hợp lý hơn. 

Bên cạnh đó, luận án cũng đưa ra các điều kiện cần thiết để có thể triển khai và 

thực hiện các giải pháp nêu trên. 

                                                                      Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2017 

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC  NGHIÊN CỨU SINH 
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