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5. Những kết luận mới của luận án: 

+ Về lý luận: 

Luận án đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ các lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ 

(KSNB) trong doanh nghiệp, cụ thể: 

- Luận án đã khái quát hóa và làm rõ các quan điểm vể kiểm soát nội bộ, trong đó 

tập trung vào quan điểm kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị doanh nghiệp và quản trị 

rủi ro. 

- Luận án khái quát hóa các khung kiểm soát nội bộ được sử dụng để thiết kế và đo 

lường kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Luận án đồng thời hệ thống hóa nội dung các 

yếu tố cấu thành kiểm soát nội bộ và tính hữu hiệu của KSNB trong doanh nghiệp. Bên 

cạnh đó, thông qua tổng hợp và phân tích các nghiên cứu trước đó, luận án đã xác định 

thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu kiểm soát nội bộ 

- Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm của các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước 

giải khát có vốn đầu tư nước ngoài để rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp 

sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt Nam.  

+ Về thực tiễn: 

- Luận án đã đánh giá được ảnh hưởng của đặc điểm doanh nghiệp sản xuất bia 

rượu nước giải khát đến thiết kế và vận hành kiểm soát nội bộ.  

- Luận án đã căn cứ vào Khung kiểm soát nội bộ của COSO để xây dựng bộ thang 

đo chi tiết, rõ ràng và toàn diện với 97 biến quan sát cho 5 nhân tố gồm môi trường kiểm 



soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, hệ thống thông tin và truyền thông, hoạt động 

giám sát và tính hữu hiệu của KSNB trong doanh nghiệp.  

- Luận án đã đo lường cụ thể và xác thực mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới tính 

hữu hiệu của KSNB, từ đó là cơ sở để hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp 

sản xuất Bia Rượu Nước giải khát Việt Nam.  

- Luận án đã mô tả rõ nét về thực trạng kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp sản xuất 

bia rượu nước giải khát của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu thực trạng chỉ rõ những kết 

quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của hạn chế.  

- Luận án đã đề xuất một số giải pháp hữu hiệu và thiết thực để hoàn hiện kiểm soát 

nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất bia rượu nước giải khát của Việt Nam. Cuối cùng, 

Luận án cũng đưa ra các điều kiện cần thiết để có thể triển khai, thực hiện các giải pháp 

nêu trên.  

 

Ngày            tháng        năm 2018 

 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC    NGHIÊN CỨU SINH 

Hướng dẫn 1 

 

 

 

 

PGS.TS.Trương Thị Thủy 

 

Hướng dẫn 2 

 

 

 

 

TS.Trần Thị Ngọc Hân  

 

 

 

 

 

Phạm Thị Bích Thu 

 

  



SUMMARY INFORMATION 

OF NEW CONCLUSIONS OF DOCTORAL THESIS 

1. Thesis topic: Improving internal controls at Vietnamese beer - alcohol - beverage 

manufacturing enterprises. 

2. Major: Accounting     Code: 62.34.03.01 

3. Full name of PhD student: Pham Thi Bich Thu 

4. Full name of supervisors 

1. Associate Professor, Dr.Trương Thị Thủy 

2. Dr. Tran Thi Ngoc Han 

5. New conclusions of the thesis: 

+ New theoretical contributions: 

The dissertation has systematized and clarified the basic theories of internal control 

(IC) in enterprises, specifically: 

- The thesis has generalized and clarified the views on internal control, focusing on 

the viewpoint of corporate governance and risk management. 

- The thesis generalizes internal control frameworks used to design and measure 

internal controls within an enterprise. At the same time, the thesis concurrently 

systematizes the contents of internal control components and the effectiveness of internal 

control in the enterprise. In addition, through the synthesizing and analyzing of previous 

studies, the thesis has determined the scale of factors affecting the effectiveness of 

internal control.  

- The dissertation has studied the experiences of foreign beer - alcohol - beverage 

manufacturing enterprises in order to draw lessons for Vietnamese beverage producers. 

+ New practical contributions:  

- The thesis has assessed the impact of business characteristics of beer - alcohol - 

beverage manufacturing enterprises on the design and operation of internal control. 

- The thesis was based on the COSO Internal Control Framework to develop a 

clear and comprehensive set of scales with 97 observation variables for 5 factors 

including control environment, risk assessment, control, information and communication 

systems, monitoring and effectiveness of internal control 



- The thesis has measured and verified the impact of factors on the effectiveness of 

internal control, which is the basis for improving the internal control in Vietnamese beer - 

alcohol - beverage manufacturing enterprises  

- The dissertation clearly describes the status of internal control of Vietnamese 

beer - alcohol - beverage manufacturing enterprises. The results illustra indicate the 

achievements, limitations and causes of the shortcomings. 

- The thesis proposes some practical solutions for the completion of internal 

control in Vietnamese beer - alcohol - beverage manufacturing enterprises. Finally, the 

thesis also recommend the necessary conditions to implement proposed solutions.  
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