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VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Đề tài luận án:“Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên 

địa bàn Hà Nội” 

2. Chuyên ngành: Kế toán - Mã số: 62.34.03.01 

3. Họ và tên NCS: Lê Thị Hương 

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

1. PGS, TS Chúc Anh Tú 

2. PGS, TS Nguyễn Minh Phương 

5. Những kết luận mới của luận án: 

Thứ nhất, luận án đã hệ thống những cơ sở lí luận khoa học về kế toán quản trị 

chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp, đặc điểm hoạt động xây lắp và ảnh hưởng của 

các đặc điểm này đến kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp. Luận án cũng hệ thống 

những nội dung của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp từ phân loại chi 

phí, xây dựng định mức và lập dự toán, phương pháp kế toán quản trị chi phí, phân tích 

chi phí và hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí theo hướng vận dụng phương pháp 

chi phí mục tiêu. 

Thứ hai, luận án đã tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm thực hiện công tác kế toán 

quản trị chi phí của một số quốc gia trên thế giới và của các nước đang phát triển ở Châu 

Á, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc vận dụng công tác kế toán quản trị chi phí 

vào doanh nghiệp xây lắp ở việt Nam. 

Thứ ba, luận án đã khái quát tổng quan về các công ty cổ phần xây lắp trên địa 

bàn Hà Nội. Luận án khảo sát, phân tích và làm rõ thực trạng công tác kế toán quản trị 

chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua. Phân 

tích đánh giá những mặt được và những bất cập trong kế toán quản trị chi phí ở các công 

ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội. 



Thứ tư, luận án đã nêu được yêu cầu và nguyên tắc cơ bản cũng như là giải pháp 

để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà 

Nội. 

Thứ năm, luận án chỉ ra những điều kiện về phía Nhà nước, tổ chức đào tạo tư 

vấn tài chính kế toán, các doanh nghiệp xây lắp để thực hiện các giải pháp hoàn thiện đã 

nêu. 
  

  Hà Nội, ngày   tháng    năm 2017 
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