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CỘNG HOÀ 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 kế toán quản trị chi phí trong các công ty sản xuất 

kinh doanh nước sạch thuộc khu vực Miền Bắc. 

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

3. Họ và tên NCS: Nguyễn Phương Ngọc 

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

- Cán bộ hướng dẫn khoa học thứ nhất: PGS,TS Đinh Thị Mai 

- Cán bộ hướng dẫn khoa học thứ hai: PGS,TS Lê Thị Thanh Hải 

5. Những kết luận mới của luận án: 

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

Luận án đã hệ thống hóa Kế toán quản trị chi phí trong mối quan hệ biện chứng với 

các phân hệ kế toán khác và với các chức năng của quản trị doanh nghiệp nhằm hướng 

tới mục tiêu cung cấp thông tin chi phí cho nhà quản trị;  

Luận án đã đề xuất hệ thống Kế toán quản trị chi phí gồm 5 nội dung cơ bản: (1) 

Xác định các Trung tâm trách nhiệm (TTTN) chi phí; (2) Phân loại chi phí; (3) Hệ thống 

định mức và lập dự toán chi phí; (4) Xác định chi phí cho đối tượng chịu chi phí; (5) 

Phân tích và cung cấp thông tin chi phí cho quản trị doanh nghiệp. Trong đó, việc xác 

định các TTTN chi phí là nội dung “xương sống” để Kế toán quản trị chi phí thực hiện 

các nội dung tiếp theo. 

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

Luận án đề xuất 5 nhóm giải pháp hoàn thiện Kế toán quản trị chi phí trong các 

công ty sản xuất kinh doanh (SXKD) nước sạch thuộc khu vực Miền Bắc cho hai loại 

hình công ty (công ty có cơ cấu SXKD phức tạp, công ty có cơ cấu SXKD đơn giản), phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của từng loại hình công ty và mang tính khả thi. 

 Đề xuất việc xác định TTTN chi phí. Các công ty SXKD nước sạch có cơ cấu tổ 

chức SXKD đơn giản không cần phân chia thành nhiều TTTN chi phí, hay coi toàn bộ 

công ty là một TTTN chi phí. Các công ty SXKD nước sạch có cơ cấu tổ chức phức tạp 



2 

 

nên áp dụng kế toán trách nhiệm mà bắt đầu bằng việc xác định các TTTN nhằm kiểm 

soát, đánh giá hiệu quả hoạt động từng bộ phận và nâng cao hiệu quả hoạt động toàn 

công ty. 

Đề xuất việc phân loại chi phí theo mối quan hệ của chi phí với mức độ hoạt động 

gắn với từng TTTN chi phí; Đồng thời, xác định đầy đủ các khoản chi cho khai thác nước 

thô vào danh mục chi phí.  

Đề xuất việc xây dựng định mức, lập dự toán chi phí riêng cho từng TTTN chi phí 

trên cơ sở định mức chung của ngành và đặc điểm SXKD của từng TTTN chi phí với mô 

hình “Chủ động lập dự toán”cho các trung tâm chi phí sản xuất, trung tâm chi phí kinh 

doanh và mô hình “Giao dự toán” cho trung tâm chi phí phụ trợ. 

Đề xuất việc xác định đối tượng chịu chi phí theo từng TTTN chi phí; Tập hợp chi 

phí theo quyền kiểm soát của từng TTTN chi phí, tương ứng với từng công đoạn của quá 

trình SXKD bằng phương pháp chi phí thực tế, từng bước áp dụng phương pháp chi phí 

mục tiêu. Đồng thời, không hạch toán số tiền được hưởng do giảm lượng nước thất thoát 

vào chi phí mà xác định đây là chênh lệch thu, được tính vào lợi nhuận sau thuế. 

Đề xuất hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin 

chi phí cho quản trị doanh nghiệp trong các công ty SXKD nước sạch thuộc khu vực Miền 

Bắc theo các nhóm: (1) Nhóm báo cáo định hướng hoạt động; (2) Nhóm báo cáo so sánh 

kết quả hoạt động; (3) Nhóm báo cáo cung cấp thông tin chi phí cho việc ra quyết định. 

                                                                         Hà nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016    

Cán bộ hướng dẫn khoa học  Nghiên cứu sinh 
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