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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 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP THỰC HIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM” 

2. Chuyên ngành: Kế toán           Mã số: 9.34.03.01 

3. Họ và tên NCS: Đặng Quỳnh Trinh 

4. Họ tên cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. GS, TS. Nguyễn Đình Đỗ 

2. PGS, TS. Đào Thị Minh Thanh 

5. Cơ sở đào tạo: Học viện Tài Chính 

6. Tóm tắt những kết luận mới của luận án 

Luận án “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học công lập 

thực hiện tự chủ tài chính ở Việt Nam” được kết cấu thành 3 chương để lý giải cho 

những nghiên cứu và đóng góp của Luận án, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của tác 

giả. Những kết quả chủ yếu đạt được của Luận án bao gồm: 

Thứ nhất, Luận án đã hệ thống hóa một cách toàn diện những vấn đề lý luận về 

tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam với cách tiếp 

cận theo quy trình thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin kế toán. Trong đó, Luận án 

đưa ra vấn đề về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập trong điều 

kiện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ở mức độ tự đảm bảo chi thường xuyên và chi 

đầu tư. Đồng thời, Luận án cũng đã lồng ghép nội dung ứng dụng công nghệ thông tin 

vào tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. 

 Thứ hai, Luận án đã mô tả khái quát đặc thù hoạt động của các Trường Đại học 

công lập thực hiện tự chủ tài chính ở Việt Nam chi phối đến tổ chức công tác kế toán 

tại các đơn vị này như thế nào. Luận án cũng đã phản ánh thực trạng tổ chức công tác 

kế toán tại các Trường Đại học công lập thực hiện tự chủ tài chính ở Việt Nam và chỉ 

ra những kết quả đạt được, những hạn chế trong việc tổ chức công tác kế toán cũng 

như nguyên nhân của những hạn chế để từ đó làm cơ sở định hướng cho việc hoàn 

thiện tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị này trong thời gian tới. 
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Thứ ba, Luận án cũng đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ 

chức công tác kế toán tại các Trường ĐHCL thực hiện tự chủ tài chính ở Việt Nam, 

bao gồm 5 nhóm giải pháp trọng tâm như sau: 

(1) Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy kế toán 

 (2) Nhóm giải pháp về tổ chức thu nhận thông tin kế toán 

 (3) Nhóm giải pháp về tổ chức hệ thống hóa, xử lý thông tin kế toán 

(4) Nhóm giải pháp về tổ chức lập, phân tích và cung cấp thông tin kế toán 

 (5) Nhóm giải pháp về tổ chức kiểm tra kế toán 

Các giải pháp hoàn thiện đảm bảo phù hợp với đặc thù hoạt động, cơ chế quản 

lý tài chính và chế độ kế toán của các Trường Đại học công lập thực hiện tự chủ tài 

chính ở Việt Nam trên góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. Trong đó, Luận án 

đã đề xuất giải pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trường Đại học công lập 

thực hiện tự chủ tài chính ở Việt Nam thông qua vận dụng phương pháp Thẻ điểm cân 

bằng với việc xây dựng hệ thống các mục tiêu và tiêu chí đo lường phù hợp với các 

đặc thù hoạt động của các đơn vị này. Đồng thời, Luận án cũng đã chỉ ra các điều kiện 

để thực hiện các giải pháp và kiến nghị đối với các bên liên quan để làm cơ sở triển 

khai các nhóm giải pháp này trong thực tiễn, bao gồm Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Bộ Tài chính và các Trường ĐHCL thực hiện tự chủ tài chính ở Việt Nam. 

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2021 

 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC         
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PGS, TS. Đào Thị Minh Thanh 

 


