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THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
 

1. Đề tài luận án: “Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong 

các doanh nghiệp sản xuất xi măng Bắc miền Trung” 

2. Chuyên ngành:     Kế toán    Mã số: 62.34.03.01 

3. Họ và tên NCS: NGUYỄN HOÀNG DŨNG 

4. Họ và tên người hướng dẫn khoa học: 

1. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên 

2. TS. Nguyễn Thị Hương 

5. Những kết luận mới của luận án 

Những đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận 

Luận án đã dựa trên cơ sở lý thuyết về hệ thống, tổ chức hệ thống để nghiên cứu 

toàn diện và đồng bộ các mảng nội dung của tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản 

trị tại các doanh nghiệp trong môi trường vận hành hệ thống hoạch định nguồn lực 

tổng thể ERP. Khẳng định tầm quan trọng của tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản 

trị trong việc cung cấp thông tin cho các cấp quản trị thực hiện các mục tiêu quản lý. 

Luận án đã phân tích rõ các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin 

kế toán quản trị, mục tiêu và nội dung tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong 

môi trường vận hành hệ thống ERP trong các doanh nghiệp sản xuất. 

Luận án đã trình bày những kinh nghiệm về tổ chức hệ thống thông tin kế toán 

quản trị ở một số nước trên thế giới điển hình như Mỹ, Pháp, Nhật Bản và Trung 

Quốc, từ đó phân tích và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu 

Dựa trên kết quả nghiên cứu thực trạng, Luận án đã đưa ra các đề xuất hoàn 

thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất xi 

măng Bắc miền Trung, bao gồm: 

Hoàn thiện tổ chức ứng dụng hệ thống ERP nhằm thiết lập môi trường vận hành 

hệ thống thông tin kế toán quản trị hiện đại, tích hợp và chia sẻ hệ thống thông tin 

quản lý hướng đến khai thác có hiệu quả trong quá trình quản trị doanh nghiệp. 

Hoàn thiện tổ chức con người và bộ máy kế toán quản trị trong điều kiện ứng 

dụng công nghệ thông tin hiện đại hướng đến tinh gọn và hiệu quả. 
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Hoàn thiện tổ chức quy trình xử lý hệ thống thông tin kế toán quản trị dựa trên 

cơ sở hoàn thiện tổ chức hệ thống thu nhận dữ liệu đầu vào, hệ thống xử lý thông tin, 

hệ thống cung cấp thông tin, tổ chức sử dụng thông tin kế toán quản trị thực hiện các 

mục tiêu quản lý, hệ thống lưu trữ thông tin và hệ thống kiểm soát thông tin. 

Luận án cũng đã đưa ra những điều kiện cần thiết về phía Nhà nước và các cơ 

quan chức năng, về phía các doanh nghiệp xi măng Bắc miền Trung để thực hiện các 

giải pháp nêu trên. 

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2017 
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