
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 chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất 

thuốc lá thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam”. 

2. Chuyên ngành: Kế toán.          Mã số: 9.34.03.01 

3. Họ và tên NCS: Lã Thị Thu 

4. Họ tên cán bộ hướng dẫn khoa học 

1. PGS.TS. Trần Thị Hồng Mai                                   2. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều 

5. Những kết luận mới của luận án 

5.1. Về mặt lý luận 

Về mặt lý luận, luận án đã tổng hợp và hệ thống hóa các vấn đề lý luận về kế 

toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất. Luận án tập trung vào vai trò 

và tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực, hiệu năng của KTQTCP trong các doanh nghiệp 

sản xuất hiện nay, đặc biệt là các quan điểm và kỹ thuật của KTQTCP.  

Đặc biệt luận án làm rõ vai trò, bản chất của KTQTCP ở các giai đoạn 4, 5 

theo quan điểm của khung nghiên cứu IFAC và xu hướng phát triển của KTQTCP 

hiện nay gắn liền với kế toán quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp phát triển vững 

chắc và có tầm nhìn chiến lược dài hạn. 

Nhằm hiện thực hóa các vai trò của KTQTCP ở giai đoạn 4, 5, luận án đề cập 

kết hợp các kỹ thuật KTQTCP hiện đại nhằm khai thác triệt để nguồn lực sản xuất 

kinh doanh, nâng cao giá trị doanh nghiệp. Luận án đề cập đến học thuyết hạn chế 

và quy trình vận dụng học thuyết hạn chế trong các doanh nghiệp sản xuất qua đó 

hướng dẫn KTQTCP xử lý, tổng hợp và lập báo cáo phục vụ cho nhà quản trị doanh 

nghiệp quản lý, ra quyết định 

5.1. Về mặt thực tiễn 

Về mặt thực tiễn, Luận án nghiên cứu cơ sở lý thuyết chi phối vận dụng 

KTQTCP đồng thời thông qua quá trình tham vấn ý kiến chuyên gia, quá trình khảo 

sát sơ bộ để xác lập mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng 

KTQTCP trong các đơn vị nghiên cứu.  



Luận án đã đi sâu nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng KTQTCP trong 

các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá thuộc TCT thuốc lá Việt Nam trong giai đoạn kể 

từ năm 2015 trở lại đây.  

Từ kết quả nghiên cứu thực trạng và cơ sở lý luận đã xác lập luận án đề xuất 

các giải pháp và đề xuất các điều kiện để thực hiện giải pháp. 
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