
                                                                                                               

THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
 

1. Đề tài luận án: “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. 

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

3. Họ và tên NCS: Trần Tuấn Anh 

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

GS.TS. Đặng Thị Loan 

PGS. TS. Phạm Thị Thu Thủy 

5. Những kết luận mới của luận án: 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp trên hai góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. Đồng thời, 

luận án tổng hợp kinh nghiệm về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh ở một số nước trên 

thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp ở Việt Nam. 

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu 

Luận án đã phân tích những đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 

chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ảnh hưởng trực tiếp đến kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh. Thông qua khảo sát, điều tra, phân tích thực tiễn luận án đã đánh giá thực trạng kế toán 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè trên địa 

bàn tỉnh Thái nguyên. Đồng thời nêu rõ những kết quả đạt được, và những hạn chế cùng các nguyên 

nhân làm cơ sở để hoàn thiện các đề xuất theo mục tiêu của luận án đã đề ra.ra. 

Căn cứ vào cơ sở lý luận, thực tiễn khảo sát và định hướng phân tích, luận án đã xác định các 

yêu cầu và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong 

các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Thái nguyên gồm:  

Về kế toán tài chính: Luận án đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán tài chính liên quan 

đến việc xử lý các nghiệp vụ về các khoản giảm trừ, bán hàng đại lý và phương pháp tính khấu hao 

TSCĐ. 

Về kế toán quản trị luận án đề xuất các giải pháp: 

Hoàn thiện phân loại chi phí theo yêu cầu của nhà quản trị gắn với đặc thù của doanh nghiệp 

sản xuất kinh doanh chè. 

Hoàn thiện xây dựng định mức và lập dự toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh. 

Hoàn thiện một số mẫu báo cáo kế toán quản trị về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định quản lý hữu hiệu.  
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