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                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 

1. Ho ̣và tên nghiên cứu sinh: Ngô Anh Tuấn 

2. Tên đề tài luâṇ án: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các Học viện thuộc Bộ 

Quốc phòng 

3. Chuyên ngành: Kế toán                                     Mã số: 62.34.03.01 

4. Cơ sở đào taọ: Hoc̣ viêṇ Tài chính 

5. Người hướng dẫn khoa hoc̣: 

Hướng dẫn 1: TS. Nguyêñ Viết Tiến 

Hướng dẫn 2: PGS, TS. Chúc Anh Tú 

6. Những kết luận và đóng góp mới của luận án: 

 Thứ nhất, từ sư ̣phân tích các quan điểm về tổ chức công tác kế toán và dưạ vào những 

cơ sở lý luâṇ và cơ sở thưc̣ tiêñ của kế toán, luâṇ án đa ̃đưa ra quan điểm cho rằng: “Tổ chức 

công tác kế toán là tổ chức vâṇ duṇg các phương pháp kế toán và tổ chức nhân sư ̣kế toán 

nhằm thu thâp̣, xử lý và cung cấp thông tin về các nghiêp̣ vu ̣kinh tế tài chính phát sinh môṭ 

cách đầy đủ, kip̣ thời và trung thưc̣ taị đơn vi”̣. 

Thứ hai, luâṇ án đa ̃phân tích rõ 5 yêu cầu, 5 nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong 

các đơn vi ̣sư ̣nghiêp̣ công lâp̣ và cho rằng nôị dung tổ chức công tác kế toán trong các đơn 

vi ̣ sư ̣nghiêp̣ công lâp̣ gồm 6 nôị dung: Tổ chức thu thâp̣ thông tin kế toán; Tổ chức hê ̣thống 

hóa và xử lý thông tin kế toán; Tổ chức lâp̣ báo cáo, phân tích và cung cấp thông tin kế toán; 

Tổ chức kiểm tra kế toán và lưu trữ, bảo mâṭ thông tin kế toán; Tổ chức bô ̣máy kế toán; Tổ 

chức ứng duṇg công nghê ̣thông tin vào công tác kế toán. 

Thứ ba, luâṇ án đã nghiên cứu, làm rõ đăc̣ điểm tổ chức hoaṭ đôṇg và quản lý, đăc̣ điểm 

cơ chế quản lý tài chính của các hoc̣ viêṇ thuôc̣ Bô ̣Quốc phòng có ảnh hưởng đến tổ chức 

công tác kế toán taị các đơn vi ̣này. Đăc̣ biêṭ, luâṇ án đa ̃khảo sát, nghiên cứu và đánh giá 
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khách quan thưc̣ traṇg tổ chức công tác kế toán taị các hoc̣ viêṇ thuôc̣ Bô ̣Quốc phòng. Chỉ 

rõ ưu điểm và 7 haṇ chế, nguyên nhân của haṇ chế theo từng nôị dung của tổ chức công tác 

kế toán. 

Thứ tư, để viêc̣ nghiên cứu đươc̣ đúng hướng và đề xuất giải pháp có tính khả thi, luâṇ 

án đa ̃phân tích điṇh hướng phát triển của các hoc̣ viêṇ thuôc̣ Bô ̣Quốc phòng và các yêu cầu, 

nguyên tắc hoàn thiêṇ tổ chức công tác kế toán taị các hoc̣ viêṇ thuôc̣ Bô ̣quốc phòng. 

Thứ năm, trên cơ sở phân tích về lý luâṇ và từ thưc̣ traṇg tổ chức công tác kế toán taị 

các hoc̣ viêṇ thuôc̣ Bô ̣Quốc phòng và căn cứ vào điṇh hướng phát triển của các hoc̣ viêṇ 

thuôc̣ Bô ̣Quốc phòng, yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiêṇ tổ chức công tác kế toán, luâṇ án đa ̃

đề xuất 7 nhóm giải pháp có tính đồng bô ̣nhằm hoàn thiêṇ tổ chức công tác kế toán taị các 

hoc̣ viêṇ thuôc̣ Bô ̣Quốc phòng như sau:  

- Nhóm giải pháp về tổ chức thu thập thông tin kế toán 

- Nhóm giải pháp về tổ chức hệ thống hóa và xử lý thông tin kế toán 

- Nhóm giải pháp về tổ chức lâp̣ báo cáo, phân tích và cung cấp thông tin kế toán 

- Nhóm giải pháp về tổ chức kiểm tra kế toán, lưu trữ, bảo mật thông tin kế toán 

- Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy kế toán 

- Nhóm giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán 

- Nhóm các giải pháp khác 

             Các giải pháp đều đươc̣ phân tích môṭ cách có cơ sở khoa hoc̣ và có tính khả thi. Để 

tăng tính khả thi cho các giải pháp hoàn thiêṇ, luâṇ án đa ̃kiến nghi ̣các điều kiêṇ thưc̣ hiêṇ 

giải pháp. 

 

Hà Nội, ngày…. tháng …. năm 2017 

 

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC  NGHIÊN CỨU SINH 
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TS. Nguyễn Viết Tiến 

Hướng dẫn 2 

 

 

 

 

 

PGS,TS. Chúc Anh Tú 

  

 

 

 

 

 

Ngô Anh Tuấn 



3 
 

 


