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5. Những kết luận mới của luận án: 

Luận án đã đạt được những kết quả và có những đóng góp nhất định về mặt 

khoa học và thực tiễn, đó là: 

Thứ nhất, luận án đã làm rõ, bổ sung và hệ thống hóa các vấn đề lý luận về 

sai sót và thay đổi ước tính kế toán, đồng thời đánh giá đặc điểm của hoạt động 

của các công ty xây lắp ảnh hưởng đến sai sót và thay đổi ước tính kế toán. 

Thứ hai, luận án đánh giá thực trạng công tác nhận diện, xử lý và công bố 

thông tin về sai sót và thay đổi ước tính kế toán tại các công ty xây lắp niêm yết 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2015-2019, từ đó rút ra các kết 

quả đạt được, các hạn chế và nguyên nhân. 

Thứ ba, từ các lý thuyết nền và kế thừa các nghiên cứu trong và ngoài nước, 

luận án xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ trong xử lý sai sót 

và thay đổi ước tính kế toán tại các công ty xây lắp niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam. 

Thứ tư, trên cơ sở các nguyên tắc hoàn thiện và mô hình đề xuất, luận án 

đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc xử lý kế toán về sai sót và thay đổi 

ước tính kế toán trên báo cáo tài chính của các công ty xây lắp niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời đưa ra khuyến nghị tới các cơ quan chức 

năng và các công ty xây lắp niêm yết nhằm tăng cường tính tuân thủ xử lý sai sót 

và thay đổi ước tính kế toán. 
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1. Title of the thesis: Errors and changes in accounting estimates in construction 
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2. Specialisation: Accounting              Code: 9.34.03.01 

3. Ph.D Researcher’s full name: Phạm Lê Ngọc Tuyết 

4. Scientific supervisor: PGS, TS. Mai Ngọc Anh 

5. New conclusions of the doctoral thesis:  

The thesis has achieved certain results and made certain contributions in 

terms of science and practice, which are: 

Firstly, the thesis has clarified, supplemented and systematized the 

theoretical issues about errors and changes in accounting estimates, and evaluated 

the characteristics of construction and installation companies affecting errors and 

changes in accounting estimates. 

Secondly, the thesis evaluated the reality of identification, processing and 

disclosure of errors and changes in accounting estimates at construction and 

installation companies listed on the Vietnam’s stock market in the period 2015-

2019, from which draws the results achieved, limitations and causes. 

Thirdly, from the background theories and inherited domestic and foreign 

studies, the thesis determines the factors affecting the compliance in errors and 

changes in accounting estimates at listed construction and installation companies 

listed on Vietnam’s stock market. 

Fourthly, on the basis of the principles of completion and the proposed 

model, the thesis proposed a number of solutions to improve the accounting 

process of errors and changes in accounting estimates in the financial statements 

of the construction and installation companies listed on the Vietnam’s stock 

market. Besides, the thesis recommended to the state authorities and listed 

construction and installation companies to enhance compliance in processing 

errors and change accounting estimates.  
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