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5. Những kết luận mới của luận án: 

- Thứ nhất: Luận án đã làm rõ hơn cơ sở lý luận chung về hệ thống thông tin kế 

toán trong doanh nghiệp, đồng thời khẳng định hệ thống thông tin kế toán là một hệ 

thống con lớn trong hệ thống thông tin quản lý của doanh nghiệp. Hệ thống thông tin 

kế toán tạo ra một kênh thông tin hữu ích bao gồm thông tin kế toán tài chính và kế 

toán quản trị đối với các chủ thể kinh tế trong và ngoài doanh nghiệp với quá trình ra 

quyết định trong một môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng nhiều biến 

đổi và cạnh tranh gay gắt với xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Thứ hai: Luận án nghiên cứu các mô hình hệ thống thông tin kế toán trên thế 

giới đồng thời khảo sát thực trạng vận dụng các mô hình hệ thống thông tin kế toán ở 

các công ty cổ phần xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, 

bao gồm: mô hình thủ công, mô hình Database (cơ sở dữ liệu) và mô hình ERP 

(hoạch định nguồn lực doanh nghiệp). Trong đó, định hướng phát triển hiện nay của 

các công ty cổ phần xây lắp khảo sát chủ yếu là theo mô hình ERP. 

- Thứ ba: Từ các quan điểm nghiên cứu khác nhau trước đây về các yếu tố cấu 

thành của hệ thống thông tin kế toán theo các cách tiếp cận khác nhau, tác giả đã chỉ 

ra và đi sâu nghiên cứu các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin kế toán theo cách tiếp 

cận hệ thống dựa vào quy trình xử lý thông tin. Theo đó, hệ thống thông tin kế toán 

bao gồm ba yếu tố: hệ thống thu nhận thông tin kế toán, hệ thống xử lý thông tin kế 



toán, hệ thống cung cấp thông tin kế toán và mối quan hệ giữa các yếu tố này để thực 

hiện mục tiêu tổng thể của hệ thống thông tin kế toán. Trong đó, các yếu tố được 

nghiên cứu trên cả hai nội dung là kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

- Thứ tư: Thông qua khảo sát, luận án phân tích, đánh giá thực trạng về các yếu 

tố cấu thành hệ thống thông tin kế toán trong các công ty cổ phần xây lắp niêm yết 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam, những ưu điểm và những vấn đề còn tồn tại 

cần thiết phải được hoàn thiện và thực hiện để thiết kế và phát triển hệ thống.  

- Thứ năm: Từ kết quả nghiên cứu, luận án rút ra ba nhóm giải pháp với việc 

hoàn thiện các yếu tố cấu thành của hệ thống trên cơ sở định hướng các công ty cổ 

phần xây lắp khảo sát phát triển hệ thống thông tin kế toán theo mô hình ERP phù hợp 

với những nguyên nhân đã được chỉ ra. 

Luận án sẽ là một trong những tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu về hệ thống 

thông tin kế toán trong doanh nghiệp nói chung và hệ thống thông tin kế toán trong 

các công ty cổ phần xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán nói riêng. Các giải 

pháp được tác giả đề xuất sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các 

công ty cổ phần xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  
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