
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Đề tài luận án: “Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh 

nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam” 

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

3. Họ và tên NCS: Trần Thị Quỳnh Giang 

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: 

 1. TS. Tạ Văn Khoái 

 2. TS. Bùi Thị Thu Hương 

5. Những kết luận mới của luận án: 

5.1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận: 

(1) Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ hơn lý luận về hệ thống thông tin kế toán 

(HTTTKT) trong các doanh nghiệp sản xuất (DNSX), vai trò của HTTTKT đối với 

nhu cầu thông tin của các đối tượng sử dụng; 

(2) Luận án đã phân tích nhu cầu thông tin của các đối tượng sử dụng bên trong 

và bên ngoài doanh nghiệp, cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến HTTTKT trong 

doanh nghiệp; 

(3) Luận án đã khái quát các mô hình HTTTKT theo lịch sử hình thành, trong đó 

đi sâu nghiên cứu mô hình ERP và mô hình điện toán đám mây; 

(4) Luận án nghiên cứu nội dung của HTTTKT theo tiến trình xử lý thông tin bao 

gồm: quá trình thu nhận thông tin kế toán, quá trình xử lý thông tin kế toán, quá 

trình cung cấp thông tin kế toán và quá trình kiểm soát thông tin kế toán gắn với 

môi trường ERP nhằm cung cấp những thông tin hữu ích, tin cậy cho các đối tượng 

sử dụng. 

5.2. Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu: 

(1) Luận án phân tích rõ những đặc điểm của DNSX thép thuộc Tổng công ty 

thép Việt Nam có ảnh hưởng đến HTTTKT trong các doanh nghiệp này; 

(2) Luận án phân tích nhu cầu thông tin kế toán của các đối tượng sử dụng thông 

tin kế toán trong các DNSX thép; đồng thời làm rõ các đặc điểm về HTTTKT trong 

các DNSX thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam; 



(3) Luận án đánh giá thực trạng HTTTKT trong các DNSX thép thuộc Tổng công 

ty thép Việt Nam thông qua kết quả điều tra trực tiếp và phiếu khảo sát; 

(4) Luận án đã chỉ rõ sự cần thiết, yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện HTTTKT trong 

các DNSX thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam; 

(5) Luận án đã đi sâu nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện 

HTTTKT tại các DNSX thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam theo hướng ứng 

dụng mô hình ERP trong doanh nghiệp; đáp ứng những yêu cầu, nguyên tắc hoàn 

thiện phù hợp với điều kiện và đặc điểm của các DNSX thép thuộc Tổng công ty 

thép Việt Nam: 

- Hoàn thiện mô hình HTTTKT: theo hướng ứng dụng mô hình ERP trong ngắn 

hạn; ứng dụng mô hình điện toán đám mây trong dài hạn; 

- Hoàn thiện quá trình thu nhận thông tin kế toán: Nội dung thông tin thu thập; 

phương pháp thu thập; 

- Hoàn thiện quá trình xử lý thông tin kế toán: Hoàn thiện xử lý thông tin ban đầu 

sau thu nhận (xây dựng hệ thống mã hóa các đối tượng kế toán; hệ thống tài 

khoản kế toán; hệ thống sổ sách kế toán); Hoàn thiện xử lý thông tin theo từng 

chức năng của kế toán quản trị (thông tin phục vụ lập kế hoạch; thông tin thực 

hiện; thông tin phục vụ kiểm soát; thông tin phục vụ ra quyết định); 

- Hoàn thiện quá trình cung cấp thông tin kế toán: Xây dựng hệ thống báo cáo kế 

toán quản trị tại các DNSX thép; 

- Hoàn thiện quá trình kiểm soát thông tin kế toán: Hướng đến việc kiểm soát 

đánh giá chất lượng thông tin kế toán cung cấp - đầu ra của HTTTKT, nhằm đảm 

bảo các thông tin mà HTTTKT cung cấp là hữu ích nhất cho các đối tượng sử 

dụng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. 

(6) Chỉ ra những điều kiện về phía các cấp, ban, ngành liên quan mật thiết đến 

các DNSX thép thuộc Tông công ty thép Việt Nam như: Nhà nước; Hiệp hội thép 

Việt Nam; Hội kế toán Việt Nam; Tổng công ty thép Việt Nam… nhằm giúp các 

DNSX thép thực hiện các giải pháp nêu trên. 
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