
THÔNG TIN TÓM TẮT  

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Đề tài luận án: “Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng đường bộ khu vực miền Trung Việt Nam” 

2. Chuyên ngành: Kế toán  Mã số: 62.34.03.01 

3. Họ và tên NCS: ĐƯỜNG THỊ QUỲNH LIÊN 

4. Họ và tên người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Mai Ngọc Anh 

 2. TS. Nguyễn Viết Lợi 

5. Những kết luận mới của luận án: 

- Luận án đã hệ thống hóa và phân tích cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và giá 

thành sản phẩm xây dựng và tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng đường bộ khu vực miền Trung Việt Nam; 

những kinh nghiệm về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

ở một số nước trên thế giới, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

- Luận án phân tích rõ đặc điểm hoạt động xây dựng và sản  phẩm xây dựng 

ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong 

các doanh nghiệp xây dựng  

- Luận án đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá 

thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng đường bộ khu vực miền Trung Việt 

Nam thông qua kết quả điều tra khảo sát.  

- Luận án đã đi sâu nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện tổ 

chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 

xây dựng đường bộ khu vực miền Trung Việt Nam 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2016 

Cán bộ hướng dẫn khoa học  Nghiên cứu sinh 

Hướng dẫn 1 

 

 

 

          Hướng dẫn 2   

PGS.TS Mai Ngọc Anh TS Nguyễn Viết Lợi Đường Thị Quỳnh Liên 

 


