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1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, thực tiễn 

Luận án đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán quản trị chi 

phí trong các doanh nghiệp sản xuất bao gồm:  khái niệm, yêu cầu, nguyên tắc tổ chức kế toán quản 

trị chi phí, nội dung tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh  nghiệp sản xuất. Luận án cũng 

đã nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí của một số quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, 

Nhật, Trung Quốc,… và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Luận án đã phân tích được thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp 

may Việt Nam, qua đó đánh giá và chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và 

nguyên nhân  để giúp các doanh nghiệp may Việt Nam có bức tranh toàn cảnh về tổ chức quản trị 

chi phí của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các nhà quản lý doanh nghiệp và cán bộ  kế toán trong các 

doanh nghiệp may  nhận thức được sự cần thiết cũng như có các kế hoạch hành động cụ thể để hoàn 

thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí, đáp ứng tốt hơn hoạt động quản trị chi phí tại doanh nghiệp 

mình. Luận án đã đề xuất được một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí cho các 

doanh nghiệp may Việt Nam. Về cơ bản các giải pháp này phù hợp với các doanh nghiệp may Việt 

Nam  trong bối cảnh hiện nay. 

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

Từ kết quả nghiên cứu và khảo sát, luận án đưa ra một số đề xuất tổ chức kế toán quản trị 

chi phí nhằm tăng cường quản trị chi phí cho các doanh nghiệp may  Việt Nam, bao gồm: 

- Tổ chức bộ máy kế toán quản trị theo mô hình kết hợp đối với các doanh nghiệp may sản  xuất 

theo phương thức FOB và mô hình hỗn hợp tại các doanh nghiệp may sản xuất theo phương thức 

ODM. 

- Đề xuất áp dụng mô hình xác định chi phí theo hoạt động (ABC) trong tổ chức kế toán quản trị 

chi phí tại các doanh nghiệp may Việt Nam. 

- Đề xuất được các mẫu báo cáo kế toán quản trị cung cấp thông tin chi phí cho quản trị doanh 

nghiệp tại các doanh nghiệp may Việt Nam. 

- Đề xuất được giải pháp phân tích thông tin chi phí phục vụ việc ra các quyết định. 
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