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5.   Những kết luận mới của luận án 

1. Những ñóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
- Luận án ñã ñưa ra quan ñiểm về tổ chức công tác kế toán trong ñơn vị kế toán. Từ ñó 

làm rõ vai trò và nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong ñơn vị kế toán. Luận án ñã hệ 
thống hóa ñầy ñủ, rõ ràng về cơ sở lý luận và trình bày, phân tích rõ các nhân tố ảnh hưởng 
ñến tổ chức công tác kế toán trong ñơn vị kế toán. Từ ñó khẳng ñịnh rõ nội dung tổ chức 
công tác kế toán trong ñơn vị kế toán, gồm: (1) tổ chức bộ máy kế toán; (2) tổ chức thu nhận 
thông tin ban ñầu; (3) tổ chức xử lý thông tin kế toán; (4) tổ chức cung cấp thông tin kế toán 
qua hệ thống báo cáo kế toán; (5) tổ chức công tác kiểm tra kế toán; (6) tổ chức phân tích 
thông tin kế toán và tư vấn quản trị. 

2. Những ñề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu 
Trên cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán của ñơn vị kế toán, tác giả ñã khảo sát, 

phân tích và ñánh giá thực trạng về tổ chức công tác kế toán tại các trường ðại học ngoài 
công lập của Việt Nam trên ñịa bàn Hà Nội. Luận án ñã phân tích và chỉ rõ những kết quả 
ñạt ñược cũng như những tồn tại và nguyên nhân của kết quả và tồn tại. Qua ñó, Luận án 
ñã ñưa ra một số ñề xuất nhằm năng cao chất lượng thông tin kế toán, cụ thể như sau: 

- Một là, hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán trên các khía cạnh về phân công nhiệm 
vụ, về tổ chức bộ máy kế toán tài chính và kế toán quản trị phù hợp với ñặc ñiểm của từng 
trường và ñảm bảo tính chuyên biệt hóa. 

- Thứ hai, hoàn thiện tổ chức thu nhận thông tin ban ñầu trên các khía cạnh về chứng 
từ kế toán, về việc kiểm tra chứng từ kế toán. 

- Thứ ba, hoàn thiện tổ chức xử lý thông tin kế toán trên nội dung: Hệ thống tài khoản 
kế toán, tổ chức sổ kế toán, tổ chức lập dự toán và xây dựng ñịnh mức. 

- Thứ tư, hoàn thiện tổ chức cung cấp thông tin kế toán qua hệ thống báo cáo kế toán 
trên các khía cạnh về báo cáo kế toán tài chính, về báo cáo kế toán quản trị. 

- Thứ năm, hoàn thiện về tổ chức công tác kiểm tra kế toán trên khía cạnh kiểm tra 
thường xuyên và tự kiểm tra. 

- Thứ sáu, hoàn thiện về tổ chức phân tích thông tin kế toán và tư vấn quản trị trên các 
khía cạnh về thông tin kế toán tài chính, về thông tin kế toán quản trị. 

Bên cạnh ñó, luận án cũng ñưa ra các ñiều kiện cần thiết ñể có thể triển khai và thực 
hiện các giải pháp nêu trên. 
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