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THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
 
 
 
1. Đề tài luận án: “Tổ chức hệ thống kế toán quản trị trong các doanh nghiệp 

chế biến thủy sản” 
 
2.    Chuyên ngành: Kế toán                          Mã số: 62.34.30.01 

3. Họ và tên NCS: Nguyễn Bích Hương Thảo 
 
4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: 

 
1. TS. Trần Văn Dung 

 
2. TS. Hà Thị Ngọc Hà 

 
5. Những kết luận mới của luận án: 

 

- Hệ thống hóa, phân tích và làm rõ lý luận cơ bản về tổ chức hệ thống kế 

toán quản trị trong doanh nghiệp; Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống kế 

toán quản trị trong các doanh nghiệp.  

- Nghiên cứu phân tích đặc điểm cơ bản về tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ 

chức quản lý tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản. 

 - Đánh giá thực trạng tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại các doanh nghiệp 

chế biến thủy sản cụ thể ở các nội dung sau: Tổ chức hệ thống định mức chi phí và 

dự toán ngân sách; Tổ chức thu nhận về thông tin ban đầu; Tổ chức phân loại và xử 

lý thông tin; Tổ chức lập báo cáo,  phân tích và cung cấp thông tin. Trên cơ sở đó 

đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân tồn tại trong công tác tổ chức 

hệ thống kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản. 

- Đề xuất các nhóm giải pháp để hoàn thiện tổ chức hệ thống kế toán quản trị 

trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản: 
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(1) Hoàn thiện về bộ máy tổ chức kế toán quản trị cho các doanh nghiệp chế 

biến thủy sản 

(2) Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị cho các doanh 

nghiệp chế biến thủy sản. 

Đồng thời đưa ra các các điều kiện để thực hiện các nhóm giải pháp trên. 

 

 
 
 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016 
 
 

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC                     NGHIÊN CỨU SINH 
 
Hướng dẫn thứ nhất 

 
 
 
 
 
 
 
TS. Trần Văn Dung 

Hướng dẫn thứ hai 
 
 
 
 
 
 
 
TS. Hà Thị Ngọc Hà      Nguyễn Bích Hương Thảo 
 


