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5. Những kết luận mới của luận án: 

Những đóng góp về mặt lí luận: 

- Luận án đã phân tích, hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề lý luận về tổ chức công 

tác kế toán trong các doanh nghiệp, qua đó góp phần làm sáng tỏ thêm những lý luận về tổ 

chức công tác kế toán nói chung. 

- Luận án cũng đã phân tích một cách thấu đáo những đặc thù riêng trong tổ chức 

quản lý các công ty sản xuất giày, đặc điểm hoạt động sản xuất của ngành giày, phương 

thức sản xuất ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán. Xác định nội hàm của tổ chức công 

tác kế toán bao gồm: Tổ chức bộ máy kế toán; tổ chức sử dụng các phương pháp kế toán để 

thu nhận, xử lý, hệ thống hóa, phân tích và cung cấp thông tin kế toán.  

- Luận án đã nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, qua đó rút ra các 

bài học kinh nghiệm về tổ chức công tác kế toán cho các công ty sản xuất giày trên cả góc 

độ tổ chức kế toán tài chính và tổ chức kế toán quản trị.   

Những đề xuất mới được rút ra từ kết luận nghiên cứu: 

Với mục tiêu là tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất giầy trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương được khoa học hợp lý, nhằm phát huy tối đa vai trò là công cụ 

hữu ích cho quản lý kinh tế và phục vụ ra quyết định của Nhà quản trị. Luận án đề xuất 

các nhóm giải pháp sau: 

Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán, luận án đã đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy 

kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất giầy theo mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập 

trung kết hợp với kế toán tài chính và kế toán quản trị trong từng phần hành kế toán. 

Hoàn thiện tổ chức thu nhận, kiểm tra thông tin ban đầu, luận án đã đề xuất hoàn 

thiện thu thập các thông tin ban đầu (thông tin quá khứ và thông tin tương lai). 

Hoàn thiện tổ chức xử lý, hệ thống hóa thông tin kế toán, luận án đề xuất khi sử 

dụng phương pháp tính giá để xử lý thông tin kế toán các doanh nghiệp nên sử dụng giá 

thực tế đích danh để làm đảm bảo cung cấp thông tin chính xácvề giá thành sản phẩm, 



đồng thời luận án cũng đề xuất việc tổ chức hệ thống tài khoản kế toán để xử lý, hệ thống 

hóa thông tin kế toán trông điều kiện mô hình tổ chức kế toán tài chính kết hợp với kế toán 

quản trị. 

Hoàn thiện tổ chức cung cấp thông tin thông qua hệ thống báo cáo tài chính và báo 

cáo kế toán quản trị, luận án đã đề xuất hoàn thiện hệ thống báo cáo của kế toán quản trị 

nhằm cung cấp thông tin kịp thời và đáp ứng yêu cầu ra quyết định của nhà quản trị: Các 

thông tin trên báo cáo kế toán quản trị phải được chia thành các chỉ tiêu phù hợp với các tiêu 

chuẩn đánh giá thông tin trong mỗi tình huống khác nhau;các chỉ tiêu trong báo cáo kế toán 

quản trị phải quan hệ chặt chẽ với nhau; các số liệu thực tế, dự toán, định mức hoặc các mục 

tiêu định trước trong báo cáo phải so sánh được với nhau để giúp các nhà quản trị doanh 

nghiệp sử dụng thông tin thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động một cách có căn cứ và tin 

cậy;hình thức kết cấu báo cáo kế toán quản trị cần đa dạng, linh hoạt tùy thuộc vào tiêu 

chuẩn đánh giá thông tin trong mỗi báo cáo phục vụ cho từng tình huống kinh tế cụ thể; các 

chỉ tiêu trong báo cáo kế toán quản trị thực hiện nên được phân bổ theo địa điểm, thời gian, bộ 

phận, theo nhóm sản phẩm... 

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính, luận án đề xuất lập kế hoạch phân 

tích,thực hiện phân tích,lập báo cáo phân tích. 
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