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VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

     

1. Đề tài luận án: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp nhiệt 

điện thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam 

2. Chuyên ngành: Kế toán  Mã số: 9.34.03.01  

3. Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Kim Chi  

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS,TS. Trương Thị Thủy                                            

5. Những kết luận mới của luận án: 

Về lý luận: 

- Luận án đã hệ thống hoá và làm sáng tỏ hơn cơ sở lý luận về kế toán quản trị 

chi phí (KTQTCP): khái niệm, yêu cầu, nguyên tắc, vai trò của KTQTCP, nội dung 

KTQTCP trong doanh nghiệp sản xuất gồm 7 vấn đề lớn: nhận diện và phân loại chi phí, 

xây dựng định mức và lập dự toán chi phí, phân tích biến động chi phí, trung tâm trách 

nhiệm chi phí trong mô hình kế toán trách nhiệm, KTQTCP môi trường, kế toán chi phí 

dòng nguyên vật liệu (MFCA), báo cáo KTQTCP. 

- Luận án đã nghiên cứu và hệ thống các lý thuyết nền và các nhân tố ảnh hưởng 

đến vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp sản xuất. 

Về thực tiễn: 

          Luận án đã tiến hành khảo sát, điều tra, thu thập dữ liệu với nghiên cứu điển hình 

tại các doanh nghiệp nhiệt điện thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam. Theo đó, luận án đã 

có một số đóng góp cụ thể về mặt thực tiễn như sau: 

- Luận án đã trình bày khái quát về các doanh nghiệp nhiệt điện thuộc tập đoàn 

Điện lực Việt Nam. 

- Luận án đã trình bày được những đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh 

hưởng đến KTQTCP tại các doanh nghiệp nhiệt điện thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

- Luận án đã làm rõ được vấn đề thực trạng KTQTCP tại các doanh nghiệp nhiệt 

điện thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong đó luận án chú trọng phân tích lồng ghép 

nội dung về thực trạng xác định trung tâm chi phí trong mô hình Kế toán trách nhiệm và 

thực trạng áp dụng KTQTCP môi trường tại các doanh nghiệp nhiệt điện thuộc tập đoàn 

Điện lực Việt Nam. 
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- Luận án đã phân tích và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc 

vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp nhiệt điện thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam 

bằng phương pháp nghiên cứu định lượng. 

- Luận án đã đề xuất 08 nhóm giải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện 

KTQTCP và tăng cường vận dụng KTQTCP cho các doanh nghiệp nhiệt điện thuộc tập 

đoàn Điện lực Việt Nam, các giải pháp bao gồm: (1)giải pháp hoàn thiện nhận diện và 

phân loại chi phí SXKD, (2)giải pháp hoàn thiện công tác lập định mức và dự toán chi 

phí,  (3)giải pháp hoàn thiện phân tích biến động chi phí,  (4)giải pháp hoàn thiện kế 

toán trách nhiệm nhằm xác định các trung tâm chi phí, (5)giải pháp hoàn thiện kế 

toán quản trị chi phí môi trường, (6)giải pháp vận dụng kế toán chi phí dòng nguyên 

vật liệu - MFCA,  (7)giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí.   

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023 

 

 

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 

 

 

 

NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PGS,TS. Trương Thị Thủy 

 

 

 

   Nguyễn Thị Kim Chi 

 


