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1. Đề tài luận án: “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản 

xuất giấy Việt Nam” 

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

3. Họ và tên NCS: Tô Minh Thu 

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

1. PGS.,TS. Đinh Thị Mai 

2. TS. Phùng Thị Đoan 

      5. Những kết luận mới của luận án 

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

Bên cạnh những lý luận cơ bản về kế toán quản trị (KTQT) chi phí trong các 

doanh nghiệp sản xuất (DNSX) theo cách tiếp cận truyền thống như “Bản chất và vai trò 

của KTQT chi phí trong DNSX”, “Nội dung KTQT chi phí trong DNSX”, luận án đã hệ 

thống hóa một cách toàn diện hơn và làm rõ nét hơn khung lý luận cơ bản về KTQT chi 

phí trong các DNSX thông qua việc đưa vào nghiên cứu một số nội dung liên quan: “Các 

phương tiện kỹ thuật xử lý và cung cấp thông tin KTQT chi phí trong DNSX”; “Các nhân 

tố ảnh hưởng đến việc áp dụng KTQT chi phí trong DNSX” nhằm bổ sung tiền đề về mặt 

lý luận để tác giả có thể tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực trạng KTQT chi phí trong 

các DNSX giấy Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện phù hợp với đặc điểm hoạt 

động của các doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu thông tin KTQT chi phí của các nhà quản 

trị trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.  

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

- Bên cạnh các kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá về nhu cầu thông tin KTQT 

chi phí của nhà quản trị, thực trạng nội dung KTQT chi phí trong các DNSX giấy Việt 

Nam, luận án đã khảo sát, phân tích và đánh giá được thực trạng áp dụng phương tiện kỹ 

thuật xử lý và cung cấp thông tin KTQT chi phí trong các DNSX giấy. 

- Bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp nghiên cứu 

định lượng, luận án đã phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng 

KTQT chi phí tại các DNSX giấy Việt Nam làm cơ sở cho việc định hướng giải pháp 

hoàn thiện và đề xuất điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí trong 

các DNSX giấy Việt Nam. Dựa vào hệ số hồi quy chuẩn hóa, thứ tự ảnh hưởng của các 

nhân tố sắp xếp theo chiều giảm dần như sau: Nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất là “Trình độ 

nhân viên kế toán”; thứ hai là nhân tố “Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý”; thứ ba là nhân 

tố “Trình độ của nhà quản trị”; thứ tư là nhân tố “Quan điểm của nhà quản trị về công tác 

kế toán quản trị” và thấp nhất là nhân tố “Trình độ trang bị công nghệ thông tin”. 
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- Luận án đã đề xuất các giải pháp để hoàn thiện KTQT chi phí trong các DNSX 

giấy Việt Nam. Các giải pháp chính bao gồm: 

+ Tiến hành nhận diện chi phí theo mối quan hệ của chi phí với mức độ hoạt động 

và nhận diện chi phí theo khả năng kiểm soát của nhà quản trị nhằm đáp ứng được yêu 

cầu thông tin phục vụ quản trị doanh nghiệp. 

+ Thực hiện xây dựng định mức và lập dự toán chi phí cho từng khoản mục chi phí 

theo chức năng hoạt động. 

+ Áp dụng phương pháp xác định chi phí theo mức độ hoạt động đối với các doanh 

nghiệp có quy mô công suất vừa và lớn; phương pháp chi phí thông thường và phương 

pháp chi phí Kaizen đối với các doanh nghiệp có quy mô công suất nhỏ. 

+ Thực hiện phân tích biến động chi phí chi tiết theo từng khoản mục chi phí; tiến 

hành phân tích các thông tin chi phí bằng kỹ thuật của KTQT chi phí để phục vụ ra các 

quyết định kinh doanh. 

+ Lập hệ thống báo cáo KTQT chi phí đáp ứng nhu cầu thông tin thực hiện các chức 

năng quản trị. 

+ Xem xét ứng dụng phần mềm kế toán đơn lẻ đối với các doanh nghiệp có quy mô 

công suất nhỏ và ứng dụng phần mềm kế toán tích hợp đối với các doanh nghiệp có quy 

mô công suất vừa và lớn trong đó có phần mềm KTQT chi phí để đảm bảo cung cấp 

thông tin phù hợp và kịp thời cho nhà quản lý. 

Hà Nội, ngày  06  tháng 8 năm 2019 
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