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THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

1. Đề tài luận án: “Hoàn thiện kế toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả hoạt 

động tại các doanh nghiệp kinh doanh dầu khí niêm yết ở Việt Nam” 

2. Chuyên ngành: Kế toán   Mã số: 9.34.03.01 

3. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Minh Trí   

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn:  

1. PGS,TS. Trần Văn Hợi 

2. TS. Nguyễn Tuấn Anh 

5. Những đóng góp mới của luận án 

5.1. Về lý luận 

Thứ nhất: Luận án khái quát cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa kế toán quản trị 

với việc đánh giá hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp và đặc biệt quan tâm đến việc 

đánh giá nội dung: kế toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả sử dụng yếu tố đầu vào, 

kế toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí, kế toán quản trị với việc 

đánh giá kết quả kinh doanh, kế toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả sử dụng nợ, kế 

toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính, kế toán quản trị với 

việc đánh giá khả năng sinh lợi, kế toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả xã hội. Phần 

lý luận là nền tảng để tiếp cận tốt với đơn vị được lựa chọn khảo sát. 

Thứ hai: Luận án đã tổng hợp kinh nghiệm về vận dụng mối quan hệ giữa kế 

toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả hoạt động ở các nước Mỹ, Pháp, Nhật từ đó rút 

ra bài học cho Việt Nam. 

5.2. Về thực tiễn 

 Thứ nhất, Luận án tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử hình thành, tổ chức bộ máy 

quản lý hoạt động kinh doanh và phân cấp quản lý tài chính, đặc điểm bộ máy kế toán, 

đặc điểm hoạt động kinh doanh dầu khí có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa kế toán 

quản trị với việc đánh giá hiệu quả hoạt động kế toán quản trị của các doanh nghiệp 

kinh doanh dầu khí niêm yết ở Việt Nam. 

Thứ hai, Luận án đánh giá đúng thực trạng mối quan hệ giữa kế toán quản trị với 

việc đánh giá hiệu quả hoạt động của 23 doanh nghiệp kinh doanh dầu khí niêm yết ở 
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Việt Nam. Đánh giá những ưu điểm và hạn chế của kế toán quản trị với việc đánh giá 

hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp kinh doanh dầu khí niêm yết ở Việt Nam. 

Thứ ba, Luận án đã trình bày những định hướng, nguyên tắc và giải pháp nhằm 

hoàn thiện kế toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp 

kinh doanh dầu khí niêm yết ở Việt Nam. Những giải pháp này có thể vận dụng tùy theo 

đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Luận án cũng đưa ra 

một số kiến nghị về phía nhà nước và hội dầu khí Việt Nam nhằm cải thiện môi trường 

kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, nhằm thu hút vốn đầu tư giúp cho các doanh nghiệp 

trong nước nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh dầu khí niêm yết ở Việt Nam nói 

riêng ngày càng phát triển. 

                                                                        Hà nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021    

             CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC     

Người hướng dẫn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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