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VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
 
1. Đề tài luận án: “Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chuyên kinh 
doanh nội dung số Việt Nam” 
2. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số:62.34.03.01 
3. Họ và tên NCS: Hoàng Thu Hiền 
4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Đinh Thị Mai 

2. TS. Mai Vinh 
5. Những kết luận mới của luận án: 
Những đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận: 

Luận án đã luận giải và đưa ra được quan điểm về bản chất của kế toán quản trị 
chi phí, làm rõ vai trò của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp gắn liền với các 
chức năng quản trị doanh nghiệp, các phương pháp kế toán quản trị doanh nghiệp sử 
dụng để đạt được mục tiêu. Bên cạnh đó, luận án làm rõ các nhân tố ảnh hưởng tới kế 
toán quản trị chi phí, khẳng định nội dung của kế toán quản trị chi phí trong doanh 
nghiệp gồm: (1) Phân loại chi phí, (2) Nhận diện trung tâm chi phí và xác định đối tượng 
chịu phí, (3) Hệ thống định mức và dự toán chi phí, (4) Phương pháp xác định chi phí 
cho các đối tượng chịu phí, (5) Phân tích chi phí để kiểm soát chi phí và ra quyết định 
kinh doanh. 
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực trạng kế toán quản trị chi phí và nhu cầu 
thông tin chi phí của nhà quản trị trong các doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội dung 
số Việt Nam, luận án đưa ra các đề xuất sau:  

- Thứ nhất, luận án đề xuất phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt 
động và phân loại chi phí theo thẩm quyền kiểm soát chi phí nhằm quản lý và kiểm soát 
chi phí theo các trung tâm chi phí 

- Thứ hai, luận án đề xuất chia trung tâm chi phí trong các doanh nghiệp chuyên 
kinh doanh nội dung số Việt Nam thành 3 nhóm chính: (1) Trung tâm chi phí thuộc khối 
sản xuất, (2) Trung tâm chi phí thuộc khối kinh doanh, (3) Trung tâm chi phí thuộc khối 
quản lý 

- Thứ ba, luận án đề xuất xây dựng hệ thống định mức và lập dự toán theo các 
trung tâm chi phí  

- Thứ tư, luận án đề xuất phương pháp xác định chi phí trong các doanh nghiệp 
chuyên kinh doanh nội dung số là phương pháp chi phí tiêu chuẩn và phương pháp chi 
phí Kaizen 



- Thứ năm, luận án đề xuất phân tích biến động chi phí để kiểm soát theo các 
trung tâm chi phí trong các doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội dung số Việt Nam 
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