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CSR Corporate Social Responsibility 
Trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp 

EMA 
Environmental Management 

Accounting 
Kế toán quản lý môi trường 

EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá 

ERP Enterprise Resource Planning 
Hoạch định nguồn lực doanh 

nghiệp 

KC Kaizen Costing Chi phí cải tiến liên tục 
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LN Lợi nhuận 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TÓM TẮT LUẬN ÁN 

Đề tài: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN 

QUẢN TRỊ CHI TRÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC, CHẾ BIẾN 

VÀ KINH DOANH ĐÁ XÂY DỰNG Ở CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ. 

Chuyên ngành: Kế toán Mã: 9.34.03.01 

NCS: Nguyễn Thị Đức Loan    

Từ khóa: Doanh nghiệp khai thác, chế biến, kinh doanh đá xây dựng; Các tỉnh 

Đông Nam Bộ; Kế toán quản trị chi phí; nhân tố; Kế toán quản trị môi trường. 

Tóm tắt:  
Nội dung nghiên cứu của luận án là xác định và đo lường các nhân tố tác 

động đến việc vận dụng KTQTCP trong các DN khai thác, chế biến và kinh doanh 

đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Nghiên cứu xây dựng mô hình lý thuyết thể 

hiện mối quan hệ giữa các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong DN. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình nghiên cứu có 6 nhân tố tác động đến 

việc vận dụng KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam 

Bộ. Gồm Mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí (H6), Chiến lược kinh doanh (H1), 

Trình độ nhân viên kế toán trong DN (H4), Nhận thức về KTQTCP (H5), Kiểm soát 

chi phí quản lý môi trường (H3), Quy định pháp lý về quản lý và khai thác tài 

nguyên (H2). Kết quả này phù hợp với những nghiên cứu trước. 

Với kết quả nghiên cứu trên, nhà quản trị DN có thể tham khảo để tổ chức 

thực hiện KTQTCP nhằm tạo ra thông tin thích hợp, hữu ích để tăng cường kiểm 

soát chi phí cũng như phục vụ quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong DN, góp phần làm tăng giá trị DN và phát triển bền vững.  

  Nghiên cứu sinh 

 

   
  Nguyễn Thị Đức Loan 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1.  SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

 Có thể nói hoạt động kinh doanh về lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh 

doanh (KTCBKD) đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ có nhiều thuận lợi và phát 

triển trong những năm tới. Xét ở tầm vĩ mô, tổng nhu cầu đá xây dựng từ năm 2020 

đến năm 2030 sẽ tăng trưởng nhanh căn cứ theo quyết định được ban hành của Thủ 

tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể ngành vật liệu xây dựng. Dự kiến sản lượng 

vào năm 2020 của cả nước 181 triệu m3, trong đó khu vực Đông Nam Bộ là 45 triệu 

m3. Xét về thời hạn khai thác lâu dài/trữ lượng lớn thì các mỏ đá khu vực phía Nam 

đã cạn kiệt sau nhiều năm khai thác nhưng khó có khả năng bù đắp nguồn cung cấp 

đá từ khu vực miền Bắc vào do chi phí vận chuyển cao. Đồng thời, Chính phủ hiện 

đang thắt chặt cấp giấy phép khai thác mỏ đá từ nay cho đến năm 2020. Do đó, nhu 

cầu đá xây dựng lớn hơn nguồn cung nên giá bán sẽ tăng cao, giúp các DN có kết 

quả hoạt động kinh doanh khả quan. Khu vực Đông Nam Bộ được hưởng lợi từ sự 

phục hồi của thị trường bất động sản và ít chịu sự cạnh tranh từ đối thủ nước ngoài 

như các loại vật liệu xây dựng khác. Bên cạnh đó, các công trình giao thông lớn như 

sân bay Long Thành, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết… đã được lên kế hoạch đầu 

tư.1 

Mức tăng trưởng về kinh tế của khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ cao hơn so 

với mức bình quân chung của cả nước trong những năm qua. Tuy nhiên, kinh tế 

phát triển thì các vấn đề về xã hội cũng bị kéo theo. Việc quản lý, khai thác đá xây 

dựng ở khu vực Đông Nam Bộ đang báo động đỏ do có nhiều hệ lụy về môi trường 

như: hàng ngày người dân phải hít thở khói bụi ô nhiễm, tai nạn giao thông rình rập, 

khai thác đá để lại những hố sâu tử thần sâu hàng chục mét và số người bị chết đuối 

từ những hố sâu, hồ nước … Những hệ quả đó đang đặt ra vấn đề bảo vệ và hoàn 

nguyên môi trường, quy hoạch khai thác tài nguyên nhằm phục vụ phát triển kinh tế 

- xã hội một cách bền vững.2  

Định nghĩa về KTQTCP của tác giả Nguyễn Hải Hà (2016, 30): “KTQTCP 

cung cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp trong việc thực hiện các chức 

                                            
1 http://s.cafef.vn/cti-259271/nhieu-trien-vong-tuoi-sang-cho-doanh-nghiep-khai-thac-da-dong-nam-bo.chn 

cập nhật ngày 29 tháng 12 năm 2018 
2 http://www.sggp.org.vn/khai-thac-da-nhung-he-luy-moi-truong-kho-vi-moi-truong-o-nhiem-441332.html 

cập nhật ngày 29 tháng 12 năm 2018 

http://s.cafef.vn/cti-259271/nhieu-trien-vong-tuoi-sang-cho-doanh-nghiep-khai-thac-da-dong-nam-bo.chn
http://www.sggp.org.vn/khai-thac-da-nhung-he-luy-moi-truong-kho-vi-moi-truong-o-nhiem-441332.html
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năng quản lý. Để thực hiện vai trò của mình, KTQTCP tiến hành lập dự toán chi phí 

để trợ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện chức năng lập kế hoạch; phản 

ánh thông tin thực hiện để trợ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện chức 

năng tổ chức thực hiện kế hoạch và xử lý thông tin thực hiện từ đó các nhà quản trị 

doanh nghiệp thực hiện chức năng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Như 

vậy, tổ chức kế toán quản trị chi phí đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp 

thông tin cho quản lý trong quá trình kinh doanh”. 

Ngành khai thác chế biến và kinh doanh (KTCBKD) đá xây dựng đạt hiệu 

quả hoạt động kinh doanh cao và có triển vọng phát triển trong những năm tới. Tuy 

nhiên, đây là ngành kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội như môi trường, 

tiếng ồn, khói bụi và chịu sự ảnh hưởng bởi trữ lượng khai thác khoáng sản, thời 

hạn được khai thác, quản lý nguồn tài nguyên,…. Với tiềm năng phát triển ngành từ 

năm 2020-2030 và sự thu hẹp quá trình hoạt động SXKD do hết hạn các mỏ đá 

được khai thác, với mong muốn tối đa hóa lợi nhuận từ các nhà đầu tư, cổ đông thúc 

đẩy các nhà quản lý DN cần phải linh hoạt trong quá trình quản lý điều hành, phải 

xây dựng chiến lược ngắn hạn và dài hạn, cần thông tin liên quan KTQTCP để có 

cơ sở ra quyết định kịp thời, hiệu quả và phù hợp nhằm giúp doanh nghiệp đứng 

vững trong nền kinh tế có nhiều cơ hội và cũng lắm thách thức nhằm phát huy thế 

mạnh của ngành, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường, góp phần phát triển 

kinh tế Việt Nam bền vững. 

Thực trạng công tác KTQTCP hiện nay của các DNKTCBKD đá xây dựng ở 

các tỉnh Đông Nam Bộ chỉ dừng lại ở các nội dung như: xây dựng định mức chi phí, 

lập dự toán, sản xuất, tiêu thụ, phân tích biến động chi phí và tính giá thành sản 

phẩm theo phương pháp truyền thống. Qua khảo sát thực tế 43 doanh nghiệp (Phụ 

lục 09), tác giả nhận thấy việc vận dụng KTQTCP vào quản lý hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các công ty chưa được quan tâm một cách chặt chẽ. Hệ thống 

KTQTCP của công ty chưa đặt trọng tâm vào việc cung cấp thông tin hữu ích cho 

việc hoạch định, tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thông tin 

được cung cấp là thông tin chi phí phục vụ lập báo cáo tài chính, mang tính chất dữ 

liệu của quá khứ và hiện tại, chưa có sự phân tích cụ thể các nguyên nhân hay nhân 

tố tác động đến chi phí và các biện pháp để kiểm soát chi phí. Trong khi đó, nhà 

quản trị trong doanh nghiệp rất cần các thông tin chi phí phục vụ cho quá trình quản 
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lý điều hành, ra quyết định kinh doanh và xây dựng các chiến lược kinh doanh giúp 

doanh nghiệp đứng vững trong thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. 

 Việc vận dụng KTQTCP trong các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các 

tỉnh Đông Nam Bộ là cần thiết bởi vì vai trò của KTQTCP ngoài việc cung cấp 

thông tin chi phí lập báo cáo tài chính còn là cơ sở cung cấp thông tin cho việc ra 

quyết định và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các nhà quản trị. 

KTQTCP cung cấp thông tin cho nhà quản trị xây dựng kế hoạch, giúp quản lý và 

kiểm soát chi phí nhằm tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận theo mục tiêu 

kinh doanh. Ngoài ra, thông tin quản trị chi phí được cung cấp thông qua các báo 

cáo quản trị theo các trung tâm chi phí, giúp nhà quản trị đánh giá được thành quả 

hoạt động của từng bộ phận trong quá trình thực hiện mục tiêu chung của DN và ra 

các quyết định về giá bán, giá chuyển giao nội bộ và lựa chọn các phương án kinh 

doanh tối ưu (Hansen – Mowen, 2003). Do đó, việc nghiên cứu các nhân tố tác 

động đến việc vận dụng KTQTCP sẽ giúp cho các DN đá xây dựng một hệ thống 

KTQTCP hữu hiệu tập trung vào chiến lược kinh doanh nhằm đảm bảo lợi nhuận ổn 

định và phát triển bền vững là cần thiết.  

Tại Việt Nam đã có nhiều đề tài nghiên cứu về việc vận dụng KTQTCP trong 

thời gian qua: Hoàng Thu Hiền (2017) với đề tài “Kế quản trị chi phí trong các 

doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội dung số Việt Nam”; Lê Thị Hương (2017), 

luận án tiến sĩ “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây 

lắp trên địa bàn Hà Nội”; Nguyễn Quốc Thắng (2010), nghiên cứu “Tổ chức kế toán 

quản trị chi phí, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp thuộc ngành giống cây 

trồng Việt Nam”. Nguyễn Thị Ngọc Lan (2012) nghiên cứu “Tổ chức kế toán quản 

trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty vận tải đường bộ Việt Nam”. Những 

nội dung nghiên cứu trên chủ yếu trình bày tổ chức KTQTCP cho từng ngành nghề 

cụ thể và hoàn thiện công tác tổ chức KTQTCP tại các đơn vị để việc vận dụng 

KTQTCP vào DN đạt hiệu quả. Riêng tác giả Nguyễn Hoản (2011) và Nguyễn Hải 

Hà (2016) nhận định quy định quy định pháp lý, nhận thức về KTQTCP, trình độ 

nhân viên kế toán có ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP vào trong các DN. 

Tuy nhiên, các tác giả chỉ nêu ra chứ chưa có kiểm định là các nhân tố có ảnh 

hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong DN hay không, họ nêu ra trong phần cơ 

sở lý thuyết và nội dung chính của các công trình cũng tập trung vào hoàn thiện tổ 
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chức công tác KTQTCP tại DN. Từ thực trạng nghiên cứu công tác KTQTCP tại 

các đơn vị trong các ngành nghề, là cơ sở để các tác giả trình bày các giải pháp và 

kiến nghị giúp việc tổ chức công tác KTQTCP tại DN phù hợp và hữu ích. Đặc biệt, 

tác giả Đoàn Ngọc Phi Anh (2012) khi nghiên cứu về các nhân tố tác động kế toán 

quản trị chi phí chiến lược, tác giả đã nhận định và kiểm định thành công có 3 nhân 

tố tác động đến kế toán quản trị chi phi chiến lược như phân cấp quản lý, thành quả 

hoạt động, mức độ cạnh tranh. Xét về ngành KTCBKD đá xây dựng có liên quan 

đến vấn đề bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên, thì chưa có công trình nào 

nghiên cứu về lĩnh vực này nhằm giúp các DNKTCBKD đá xây dựng hoạt động sản 

xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững. Tác giả Lê Thị 

Tâm (2018, 17) nhận định về kiểm soát chi phí quản lý môi trường: “Quá trình thu 

thập, xử lý và cung cấp thông tin chi phí môi trường cho nhà quản trị nội bộ nhằm 

gia tăng lợi ích kinh tế và cải thiện hiệu quả môi trường hướng tới mục tiêu phát 

triển bền vững”. Tóm lại, các công trình nghiên cứu trong nước về KTQTCP phần 

lớn đã nêu lên các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong DN nhưng 

nội dung chỉ dừng lại ở đó mà tập trung vào việc xây dựng nội dung KTQTCP trong 

từng lĩnh vực, ngành nghề cụ thể. Các tác giả đã vận dụng KTQTCP vào trong từng 

lĩnh vực và đưa ra các giải pháp, kiến nghị cụ thể để việc xây dựng nội dung 

KTQTCP vào DN đạt hiệu quả. Nhiều công trình nghiên cứu về các nhân tố ảnh 

hưởng đến việc vận dụng KTQTCP như Herath (2007) nhận định có 5 yếu tố ảnh 

hưởng đến kế toán quản trị chi phí: chiến lược, tổ chức, nhu cầu thông tin, phương 

pháp thực hiện và văn hóa DN. Theo Wald Ronald Gleich (2018) hoàn toàn tán 

thành ý kiến quản lý chi phí tốt sẽ giúp nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp, 

chiến lược, tổ chức, nhu cầu thông tin, phương pháp thực hiện, văn hóa DN và đã 

kiểm định thành công trên 251 doanh nghiệp ở các nước Châu Âu. Ngành 

KTCBKD đá xây dựng là ngành có hiệu quả hoạt động kinh tế cao nhưng có ảnh 

hưởng trực tiếp đến môi trường. Tuy nhiên, lược qua các công trình trong và ngoài 

nước vẫn chưa có công trình nào đề cập đến nhân tố về quản lý chi phí môi trường 

ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP và đặc biệt trong lĩnh vực KTCBKD đá xây 

dựng. Do đó, tác giả muốn đề cập nhân tố quản lý chi phí môi trường vào trong 

nghiên cứu giúp kiểm soát chi phí và phát triển kinh tế bền vững. 
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Từ những lý do trên, tác giả đã chọn đề tài: “Các nhân tố tác động đến việc 

vận dụng KTQTCP tại các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam” để 

thực hiện luận án của mình. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

2.1. Mục tiêu chung 

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP tại các DN 

ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

2.2.  Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 

- Khám phá, nhận diện các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP đối 

với các DN hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản (đá) xây dựng. 

- Đánh giá và đo lường các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP ở 

các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 

- Những nhân tố nào ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP đối với các DN 

trong lĩnh vực KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ? 

- Mức độ ảnh hưởng của các từng nhân tố tác động đến việc vận dụng 

KTQTCP ở các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ như thế 

nào?  

4. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

 4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP tại các DN ngành 

KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

 4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu về nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP được thực hiện 

đối với các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Thời gian nghiên cứu: Năm 2015-2018 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Tác giả sử dụng nghiên cứu thực chứng để thực hiện đề tài, vì đây là mô hình 

thích hợp cho việc xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu đề xuất với dữ liệu 

thực nghiệm. Với hướng tiếp cận này, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn 

hợp bao gồm nghiên cứu định tính và định lượng. 
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Ở giai đoạn nghiên cứu định tính: tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu 

tài liệu, tổng hợp lý thuyết, lý thuyết nền và dùng các công cụ phân tích, so sánh, 

tổng hợp, mô tả, phỏng vấn chuyên gia nhằm kế thừa và đề xuất mô hình nghiên 

cứu dự kiến với 16 giả thuyết ban đầu. 

Ở giai đoạn nghiên cứu định lượng, tác giả tiếp tục kết quả nghiên cứu định 

tính để xác định mẫu nghiên cứu, phương pháp thu thập dữ liệu,… Tác giả sử dụng 

phần mềm SPSS20.0 để phân tích, thống kê, xử lý dữ liệu và chạy hồi quy tuyến 

tính.   

5.1. Nghiên cứu định tính 

Thăm dò, khám phá các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP tại các 

DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Xây dựng thang đo mới cho nhân tố chi phí quản lý môi trường, hoàn thiện 

các thang đo về các nhân tố trình độ nhân viên kế toán, chiến lược kinh doanh, nhận 

thức về KTQTCP,… có tác động đến việc vận dụng KTQTCP. 

Xây dựng mô hình nháp cho việc thực hiện nghiên cứu định lượng. 

Tác giả sử dụng hai công cụ dùng để thu thập dữ liệu định tính để thăm dò, 

khám phá về các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong các 

DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ: Thảo luận tay đôi và thảo luận 

nhóm. 

5.2. Nghiên cứu định lượng 

Kiểm định các nhân tố tác động và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân 

tố đến việc vận dụng KTQTCP tại các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh 

Đông Nam Bộ. 

Nội dung nghiên cứu định lượng được thực hiện trong luận án bao gồm: phân 

tích mô hình hồi quy và thực hiện các kiểm định (Kiểm định tương quan từng phần 

của các hệ số hồi quy, Kiểm định sự phù hợp của mô hình, Kiểm định hiện tượng đa 

cộng tuyến, tự tương quan và phương sai phần dư không đổi) 

5.3. Dữ liệu nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận án tiến hành thu thập thông tin về 

công tác KTQTCP của 43 DNKTCBKD đá xây dựng bằng cách gửi phiếu điều tra 

và tổng hợp số liệu điều tra làm minh chứng cho các đánh giá và tổng kết của luận 

án. 
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Để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong lĩnh 

vực KTCBKD đá xây dựng trong các tỉnh Đông Nam Bộ, luận án tiến hành thu thập 

thông tin bằng cách gửi phiếu khảo sát đến 213 nhà quản lý cấp cao và trung trong    

43 trong nghiệp KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Đối tượng khảo sát 

Đối tượng khảo sát khi nghiên cứu các nhân tố tác động việc vận dụng 

KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng: Nhà quản lý cấp cao, cấp trung. (Cụ thể 

là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban Giám đốc, 

Các trưởng bộ phận kinh doanh, Bộ phận kế toán, Bộ phận kế hoạch) tại 43 

DNKTCBKD đá xây dựng trên địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ. 

6. NHỮNG ĐIỂM MỚI VÀ ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

6.1. Những điểm mới của Luận án 

Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước của các nhà khoa 

học đã thực hiện trước đây, tác giả xem xét và đối chiếu để tìm ra những điểm mới 

của luận án như sau: 

Thứ nhất, Khám phá, nhận diện các nhân tố tác động đến việc vận dụng 

KTQTCP trong các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Thứ hai, đo lường mức độ tác động của các nhân tố tác động đến việc vận 

dụng KTQTCP trong các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam 

Bộ. 

Thứ ba, đề xuất các kiến nghị nhằm làm gia tăng tính khả thi của việc vận 

dụng KTQTCP tại DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Từ 

đó, tác giả có cơ sở đưa ra gợi ý, kiến nghị và giải pháp liên quan đến các nhân tố 

tác động đến KTQTCP. Các kiến nghị đối với cấp quản lý Nhà nước, DNKTCBKD 

đá xây dựng nhằm tăng cường vận dụng công tác KTQTCP vào DN đầy đủ nội 

dung về KTTC và KTQT giúp các DN tăng cường công tác quản lý, điều hành, hiệu 

quả hoạt động và nâng cao vị thế cạnh tranh. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân 

tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP vào DN phục vụ trong công tác quản lý, 

điều hành DN của nhà quản trị. Đặc biệt, ngành nghề KTCBKD đá xây dựng có 

nhân tố mới “Kiểm soát chi phí quản lý môi trường” tác động đến việc vận dụng 

KTQTCP vào DNKTCBKD đá xây dựng. Từ đó, tác giả đã trình bày hàm ý lý 

thuyết và hàm ý thực tiễn liên quan đến các nhân tố tác động đến việc vận dụng 
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KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng và gợi ý về thực hiện nội dung kế toán 

quản trị chi phí môi trường vào các DNKTCBKD đá xây dựng các tỉnh Đông Nam 

Bộ.  

6.2. Những đóng góp của Luận án 

6.2.1. Về mặt học thuật 

Luận án đã đưa ra được bằng chứng thực nghiệm về việc xác định, đo lường 

và đánh giá mối liên hệ giữa các nhân tố có ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP 

trong các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Kết quả nghiên cứu 

của luận án có một số đóng góp mới về lý thuyết. 

Thứ nhất, đã phát hiện nhân tố mới “Kiểm soát chi phí môi trường” có ảnh 

hưởng đến việc vận dụng KTQTCP, đồng thời cũng chứng minh sự khác biệt so với 

một số nghiên cứu trước có liên quan đến các nhân tố “Quy định pháp lý về quản lý 

và khai thác tài nguyên” và “Kiểm soát chi phí quản lý môi trường” có ảnh hưởng 

đến việc vận dụng KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng. 

Thứ hai, đã thiết lập một số thang đo mới có tính đặc thù liên quan đến một 

số nhân tố có ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong các DNKTCBKD đá 

xây dựng. 

Những đóng góp mới nói trên có giá trị về mặt học thuật làm sáng tỏ ảnh 

hưởng của các nhân tố đến việc vận dụng KTQTCP tại các DNKTCBKD đá xây 

dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung. 

6.2.2. Về mặt thực tiễn 

Thông qua việc nhận diện và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận 

dụng KTQTCP trong các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam 

Bộ, luận án đã đưa ra được một số hàm ý có giá trị tham khảo cho các 

DNKTCBKD đá xây dựng trong việc tổ chức thực hiện KTQTCP tại đơn vị, để qua 

đó tạo được các thông tin hữu ích góp phần tăng cường công tác quản lý, điều hành 

doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh và phát triển bền vững. 

7. KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN 

Luận án được thực hiện bao gồm tổng cộng có 144 trang, ngoài ra còn một 

số bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ minh họa bổ trợ cho nội dung của luận án. Ngoài phần 

mở đầu, kết luận chung, các danh mục khác nhau, tài liệu tham khảo và phụ lục thì 

luận án được kết cấu thành 5 chương như sau: 
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Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu. Trong chương này tác giả tổng 

quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, từ đó xác định khoảng trống 

trong nghiên cứu và định hướng cho nghiên cứu của luận án. 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Trong chương này tác giả trình bày những nội dung: cơ 

sở lý thuyết, các lý thuyết nền có liên quan đến KTQTCP, đặc điểm ngành nghề 

KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ và khái niệm các nhân tố. 

Chương 3: Thiết kế nghiên cứu. Trong nội dung chương này, tác giả trình bày: 

khung và quy trình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thang đo, mô hình và giả 

thuyết nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, kích thước mẫu, phương pháp thu thập và 

xử lý dữ liệu. 

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và bàn luận. Nội dung chương này trình bày kết quả 

nghiên cứu định tính, kết quả nghiên cứu chính thức và bàn luận các nhân tố. 

Chương 5: Kết luận, giải pháp và kiến nghị. Nội dung chương trình tổng hợp kết 

quả nghiên cứu. Kết quả đạt được của luận án về mặt lý thuyết cho nghiên cứu về 

KTQTCP; đồng thời cung cấp các hàm ý quản trị cho các nhà quản trị trong DN 

nhằm vận dụng công cụ KTQTCP trong DN thành công và mang lại thành quả hoạt 

động cho DN ngày càng cao. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

Nội dung chương này, tác giả sẽ trình bày một cách tổng quát về các công 

trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước và thế giới trước đây về các vấn 

đề liên quan đến KTQTCP. Tác giả xác định khe hổng của các nghiên cứu trước 

làm cơ sở để xác định vấn đề nghiên cứu của mình. Qua đó tác giả khẳng định rằng 

việc nghiên cứu luận án này là cần thiết. 

Khái niệm về KTQTCP của tác giả Lê Thị Hương (2016, 1): “Kế toán quản 

trị chi phí là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán, giữ vai trò 

quan trọng trong việc cung cấp thông tin để ra quyết định của doanh nghiệp. Cho 

nên, trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế để cạnh tranh, 

chiếm lĩnh thị trường, hướng tới khách hàng, tìm kiếm vùng lợi nhuận thì việc cung 

cấp thông tin để hỗ trợ việc sản xuất các sản phẩm với chi phí thấp, chất lượng được 

giữ vững có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, làm 

gia tăng giá trị của doanh nghiệp”. 

1.1. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÔNG BỐ Ở NƯỚC NGOÀI 

1.1.1. Các nghiên cứu về lợi ích và sự cần thiết khi vận dụng KTQTCP 

1.1.1.1. Cung cấp thông tin chi phí để phục vụ quản trị doanh nghiệp  

KTQTCP là công cụ hữu ích trong quản lý kinh tế của các DN. Nội dung 

KTQTCP bao gồm cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, kiểm soát và đưa ra 

các quyết định nội bộ. Chang (2001), khẳng định KTQTCP ảnh hưởng đáng kể đến 

hiệu quả tổ chức quản trị DN, đặc biệt trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện 

nay. Tác giả nhận định sự phát triển của lý thuyết KTQTCP kết hợp với công nghệ 

thông tin tạo thành một công cụ hữu hiệu trong công tác quản trị của DN. Eva; 

Heidhues & Chris Patel (2008), nhận định các nhà quản trị DN cần phải sử dụng 

thông tin KTQTCP trong quá trình ra quyết định. Các nghiên cứu đã cho thấy nhu 

cầu về thông tin của nhà quản trị là một nhân tố quan trọng trong việc ra quyết định. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu chưa trình bày trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể và 

chưa nêu ra được mối quan hệ giữa nhà quản trị với nhu cầu thông tin về KTQTCP. 

Drury (2008, 2011), khẳng định rằng: KTQTCP đóng vai trò quan trọng 

trong việc cung cấp thông tin về chi phí, nhằm giúp cho nhà quản lý ra quyết định 

liên quan đến cả một quá trình SXKD, mỗi giai đoạn khác nhau của quá trình sẽ vận 

dụng thông tin chi phí khác nhau một cách linh hoạt và phù hợp. Đây là những giai 
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đoạn của việc “Xác định các vấn đề và sự không chắc chắn” và “có được thông 

tin” khi ra quyết định trong mô hình của Horngren et al., (2012). Vì vậy, các nhà 

quản lý sẽ phải xem xét tổng chi phí dự kiến phát sinh đối với các sản phẩm tương 

ứng, trong đó bao gồm toàn bộ chu kỳ sống của sản phẩm. Tuy nhiên, việc đánh giá 

này được xác định bởi khối lượng sản xuất, như chi phí sẽ bị ảnh hưởng bởi khối 

lượng sản xuất (chi phí biến đổi) và các chi phí khác không bị ảnh hưởng (chi phí 

cố định); do đó khi sản xuất với khối lượng lớn hơn có lợi hơn do tiết kiệm định 

phí, đây là giai đoạn của “Hãy dự đoán về tương lai”. Các nhà quản lý sẽ phải đối 

mặt với lựa chọn thay thế khác nhau, bao gồm bất kỳ sự kết hợp của giá bán sản 

phẩm và khối lượng dự báo dọc theo nhu cầu dự kiến đường cong. Đây là giai đoạn 

của “Đưa ra quyết định” bằng cách chọn trong số các lựa chọn thay thế. Sau khi 

đánh giá những tác động của các quyết định của mình, các nhà quản lý sẽ kiểm tra 

ngân sách, chi phí phải được đối chiếu giữa kế hoạch và thực tế, để tìm hiểu về khả 

năng kiểm soát chi phí từ các hoạt động của công ty. Họ cũng sẽ kiểm tra tổng số 

chi phí thực tế phát sinh của khối lượng sản xuất thực tế, tìm hiểu về khả năng của 

họ để lập dự toán chi phí, giá bán, đây gọi là giai đoạn "Thực hiện quyết định, đánh 

giá kết quả và tìm hiểu nguyên nhân”. Nhu cầu thông tin ở mỗi giai đoạn và mỗi 

cấp là khác nhau trong quá trình quản lý, kiểm soát và ra quyết định. 

Kenneth Boyd (2013), nghiên cứu về chức năng và vai trò của KTQTCP 

nhận định rằng KTQTCP có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho việc ra các 

quyết định chiến lược kinh doanh và nâng cao lợi nhuận, trong lĩnh vực kế toán thì 

nội dung này là quan trọng nhất. KTQTCP giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về những 

nội dung về chi phí, cách thức phân loại về chi phí theo chức năng hoạt động hoặc 

theo cách ứng xử,...; phân bổ chi phí cho từng sản phẩm và dịch vụ được thực hiện 

như thế nào. Từ những nội dung nêu trên sẽ làm cơ sở để giúp cho nhà các quản trị 

DN ra các quyết định có nên đầu tư hay không; cơ sở để thiết kế các báo cáo dự 

toán và những thay đổi của chi phí dựa trên mức độ hoạt động dự kiến.  

Bên cạnh đó, tác giả Sulaiman (2014) đã có những nghiên cứu về nội dung 

KTQTCP như sau: sự khác biệt trong vai trò và nhiệm vụ của KTQTCP cho chúng 

ta thấy rằng vai trò và chức năng của KTQTCP ngày càng cao. Cụ thể là: Trong quá 

khứ: chức năng và nhiệm vụ của KTQTCP bao gồm cung cấp thông tin, tư vấn, báo 

cáo nội bộ, dự toán, kiểm soát chi phí, phân tích thông tin cho các nhà quản trị ra 
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quyết định. Nhưng trong tương lai, KTQTCP còn có các chức năng như hoạch định 

chiến lược, tạo ra giá trị cho DN, cung cấp thông tin nội bộ giúp nhà quản lý định 

hướng trong tương lai, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ của nhà quản trị 

và nhân viên kế toán. Chính vì vậy, các nhà quản trị cần phải chú trọng về các vấn 

đề như xây dựng bộ máy tổ chức, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng, quy mô hoạt 

động sản xuất kinh doanh, năng lực về tài chính và quản lý, chất lượng sản phẩm, 

kỹ năng làm việc.  

1.1.1.2. Xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp 

Theo (Lawson et al. 2010; Mintzberg 1994), các nhà quản lý muốn thực hiện 

các mục tiêu theo mong muốn thì các chi phí liên quan đến mục tiêu đó phải được 

xem xét trong chiến lược và ngược lại. Các chi phí trong từng mục tiêu phải cụ thể 

trong chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của công ty đó. Các nhóm tác giả 

(Simons, 2000; Tuomela, 2005; Ulf Diefenbach, Andreas, Wald Ronald Gleich, 

2018) cùng quan điểm cho rằng giữa mục tiêu, hành động và chiến lược kinh doanh 

cần được tích hợp và luôn có sự tác động với nhau giữa chiến lược kinh doanh và 

quản trị chi phí. Quản trị chi phí tốt, cung cấp thông tin kịp thời và hữu ích giúp nhà 

quản lý có cơ sở trong việc ra quyết định, điều hành DN đúng hướng giúp DN hoạt 

động hiệu quả và tăng lợi thế cạnh tranh trong thị trường nhiều biến động như hiện 

nay. 

1.1.2. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP tại các 

DN 

Từ các kết quả nghiên cứu về việc vận dụng KTQTCP trên thế giới, tác giả 

tổng hợp các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP thành những nội dung 

như sau: 

Thứ nhất, Nhân tố chiến lược kinh doanh 

Các nghiên cứu trước đây cho thấy sự hỗ trợ từ nhà quản lý là yếu tố chính 

ảnh hưởng đến việc thực hiện quản lý chi phí chiến lược Chenhall (2004). Ngoài ra, 

Anderson (1995) cũng nhận thấy rằng, các nhân tố tổ chức, chẳng hạn như sự hỗ trợ 

quản lý hàng đầu ảnh hưởng đến việc thực hiện quản lý chi phí đáng kể, Anand 

(2004) nhận thấy rằng sự hỗ trợ của ban quản lý cấp cao có ảnh hưởng đáng kể đến 

việc thực hiện chiến lược kinh doanh của DN. Theo (Lawson et al., 2010; 

Mintzberg, 1994), các nhà quản lý muốn thực hiện các mục tiêu theo mong muốn 
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thì các chi phí liên quan đến mục tiêu đó phải được xem xét trong chiến lược và 

ngược lại. Do đó, các tác giả Shields and Young (1989); Herath (2007); Ulf 

Diefenbach, Andreas, Wald Ronald Gleich (2018), đều có nhận định nhân tố chiến 

lược kinh doanh ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong DN. 

Thứ hai, Nhân tố thuộc về trình độ nhân viên kế toán trong DN 

Trình độ nhân viên kế toán được định nghĩa là khả năng và sự sẵn lòng thực 

hiện công việc của một kế toán viên nhằm dự đoán khả năng thực hiện và hiệu quả 

trong một công việc nhất định. Trình độ nhân viên kế toán bao gồm kiến thức, kỹ 

năng, khả năng, kinh nghiệm và tính cách của kế toán (Radhakrishna, A., và R. 

Satya Raju, 2015). Các nghiên cứu trước cho thấy năng lực kế toán có tác động 

đáng kể đến việc thực hiện KTQTCP. Ví dụ, Chenhall (2004) nhận thấy rằng đào 

tạo về năng lực kế toán có ảnh hưởng đáng kể đến thành công trong việc quản trị 

chi phí. Tóm lại, các tác giả trên khẳng định trình độ nhân viên kế toán có ảnh 

hưởng đáng kể đến việc vận dụng KTQTCP vào DN.  

Thứ ba, Nhân tố mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí 

Nhà quản trị trong từng DN mong muốn vận dụng KTQTCP để được cung 

cấp thông tin về chi phí cụ thể trong từng giai đoạn, từng bộ phận, từng cấp độ quản 

lý. Tuy nhiên, khi vận dụng cần phải xét đến tính hiệu quả, có sự so sánh trước và 

sau khi vận dụng để thấy được lợi ích và chi phí bỏ ra, đảm bảo rằng lợi ích từ việc 

vận dụng phải lớn hơn chi phí bỏ ra do thông tin KTQTCP cung cấp cho nhà quản 

trị góp phần đáng kể trong việc quản lý điều hành DN đạt được các mục tiêu đề ra 

như: tiết kiệm, kiểm soát chi phí và đảm bảo lợi nhuận mục tiêu. Những tác giả 

(Vaivio, 2004, Innes & Mitchell, 2004; Laitinen, 2006) cùng quan điểm và nhận 

định khi tổ chức KTQTCP trong DN phải quan tâm đến tính hiệu quả của bộ máy 

kế toán, tránh tình trạng tổ chức bộ máy quá cồng kềnh, hoạt động không linh hoạt 

và kém hiệu quả. Các thông tin KTQTCP cung cấp phải là thông tin tốt nhất, phù 

hợp nhất cho nhà quản trị DN.  

Thứ tư, Nhân tố mức độ cạnh tranh của thị trường 

Ngày nay, mức độ cạnh tranh thị trường được đề cập đến khả năng của các 

DN nhằm tìm hiểu về sự thay đổi nhu cầu của khách hàng và sự năng động của các 

lực lượng cạnh tranh để luôn thích nghi với hiệu suất của công ty (Hosley và cộng 

sự, 1994). Mức độ cạnh tranh của thị trường được thúc đẩy bởi sự tham gia vào một 
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cuộc cạnh tranh để sáng tạo kỹ thuật mới, giải quyết vấn đề (Tabesh, 2007). Tương 

tự, Jashapara (1993) và Hosley et al. (1994) nói rằng mức độ cạnh tranh của thị 

trường là cần thiết để tìm kiếm thông tin và kiến thức về cạnh tranh để tìm ra cách 

để hoàn thành nó. Ngoài ra, mức độ cạnh tranh của thị trường ảnh hưởng đến hoạt 

động tài chính từ quản lý chi phí chiến lược (Skerlavaj et al., 2007). Theo đó, tầm 

quan trọng của quản lý chi phí chiến lược đã tăng mạnh trong thời gian gần đây do 

sự cạnh tranh khốc liệt (Cooper, 1998). Sự cạnh tranh của thị trường ngày càng cao 

đồng nghĩa với việc hiệu quả hoạt động của DN phải tốt hơn để tồn tại và phát triển 

(Laitinen, 2001). Đồng quan điểm, các giả Shiedlds (2003), Innes & Mitchell, 

(2004), đã nghiên cứu lợi ích của việc thay đổi KTQTCP trong DN, cụ thể trong 

quá trình quản lý cho linh hoạt và phù hợp với từng DN, nhưng việc tìm ra các nhân 

tố ảnh hưởng thì chưa giải thích được. Đồng quan điểm, Colin Drury (2007) đã 

nhận định rằng mức độ cạnh tranh có tác động đến việc tổ chức KTQTCP.  

Thứ năm, Nhân tố nguồn lực khách hàng 

(Abdel-Kader và Luther, R., 2008) chỉ ra sự tác động của nhân tố nguồn lực 

khách hàng đến việc vận dụng KTQTCP: nhu cầu của khách hàng càng nhiều thì lúc 

này các nhà quản lý DN cần phải có những quyết định, kiểm soát về chi phí càng 

cao để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, DN phải xem xét việc 

vận dụng KTQTCP ở các mức độ phức tạp khác nhau nhằm cải thiện quá trình quản 

lý và điều hành DN hoạt động ngày càng hiệu quả. Định hướng khách hàng và định 

hướng đối thủ cạnh tranh có tác động thúc đẩy các DN sử dụng HTTTKT (theo 

phạm vi rộng, kịp thời, tích hợp và thống nhất/đồng bộ). Do đó, xuất phát từ yêu 

cầu khách hàng luôn phong phú và đa dạng và sự phát triển của đối thủ cạnh tranh 

đòi hỏi các nhà quản trị DN cần phải có thông tin về KTQTCP được cung cấp kịp 

thời trong quá trình quản lý điều hành DN. 

Thứ sáu, Đặc thù ngành nghề kinh doanh 

Các nghiên cứu có thể thấy rằng, đặc thù ngành nghề kinh doanh là nhân tố 

ảnh hưởng đến công tác KTQTCP bởi vì mỗi ngành nghề sẽ có các đặc điểm tổ 

chức sản xuất sẽ quyết định về cách thức vận dụng kế toán chi phí; Phương pháp 

quản lý; … và phân bổ chi phí sản xuất chung. Trong quá trình xử lý thông tin của 

KTQTCP, việc xem xét các mối quan hệ giữa bộ phận kế toán với các bộ phận quản 

lý, bộ phận sản xuất kinh doanh khác là rất cần thiết. Mỗi ngành nghề kinh doanh 
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có những đặc thù riêng và sẽ ảnh hưởng đến KTQTCP theo thuyết ngẫu nhiên. Cụ 

thể đối với ngành dược, hóa chất,… có nguyên vật liệu đầu vào có giá trị cao và quá 

trình chế biến sản xuất trải qua nhiều giai đoạn nên DN vận dụng nhiều công cụ 

quản trị hiện đại hơn. Bên cạnh đó, một số ngành đặc thù như lĩnh vực bảo hiểm, 

ngân hàng,… bị ràng buộc bởi những quy định, chính sách của Nhà nước cho đặc 

thù ngành nghề kinh doanh do đó việc vận dụng KTQTCP càng cụ thể cho từng 

ngành nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, đóng góp đáng kể trong quá 

trình quản lý và điều hành và đạt được lợi nhuận mong muốn. Colin Drury (2007) 

nhận định nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống KTQTCP có nhân tố đặc thù ngành nghề 

kinh doanh. Nhân tố ảnh hưởng sự phát triển của KTQTCP trong DN gồm đặc điểm 

ngành nghề kinh doanh vì mỗi ngành nghề kinh doanh và đặc điểm sản phẩm khác 

nhau sẽ ảnh hưởng đến cách phân loại và ghi nhận chi phí. 

Thứ bảy, Tổ chức bộ máy quản lý 

Theo (Shields, 1995; Ulf Diefenbach, Andreas, Wald Ronald Gleich 2018) 

cho rằng việc tổ chức bộ máy quản lý có ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát chi phí 

trong doanh nghiệp. Quản trị chi phí phải được phản ánh trong tổ chức bộ máy quản 

lý và quy trình thực hiện, trách nhiệm phải xác định cụ thể. Trong nội bộ doanh 

nghiệp, hệ thống kiểm soát chi phí phải được thiết kế tập trung hoặc phân cấp. Các 

hoạt động phải được tiêu chuẩn hóa và kiểm soát chặt chẽ. Từ đó, nhà quản trị có cơ 

sở xác định việc giảm chi phí ở các quy trình có liên quan trong quản lý chi phí. 

Thứ tám, Nhu cầu thông tin 

Mục đích của cung cấp thông tin trong kế toán quản trị chi phí là cơ sở cho 

việc lập kế hoạch và ra quyết định (Demski và Feltham, 1976; Zimmerman, 2016). 

Trong các tổ chức, thông tin chi phí được cung cấp ngoài việc lập kế hoạch và ra 

quyết định còn có liên quan đến việc mua sắm, đầu tư, sản xuất …họ cho rằng chất 

lượng thông tin mà hệ thống quản trị chi phí cung cấp có ảnh hưởng đến chất lượng 

của các giải pháp mà nhà quản lý đưa ra (Cooper và Kaplan 1998; Eldenburg 1994; 

Ulf Diefenbach, Andreas, Wald Ronald Gleich 2018). 

Thứ chín, Phương pháp thực hiện 

Quản trị chi phí có rất nhiều phương pháp để thực hiện cho các mục đích 

khác nhau, không có phương pháp nào tối ưu cho tất cả các công ty mà chỉ là một 

giải pháp phù hợp nhất cho một tình huống cụ thể hay trong một giai đoạn thực 
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hiện. Các phương pháp quản trị chi phí chiến lược, ABC3, chi phí mục tiêu và chi 

phí vòng đời sản phẩm,… đều tập trung vào quản lý, kiểm soát chi phí và tăng hiệu 

quả hoạt động của công ty. Nhóm các tác giả (Kaplan 1988; Shields and Young 

1992; Chenhall và Langfield-Smith 1998a, b; Kaplan 1988; Lawson và cộng sự 

2010; Szychta 2002; Ulf Diefenbach, Andreas, Wald Ronald Gleich 2018) cho rằng 

cần phải có sự kết hợp giữa các phương pháp và sự lựa chọn các phương pháp hoàn 

toàn phụ thuộc vào thiết kế và điều kiện của các doanh nghiệp sẽ giúp cho hệ thống 

quản trị chi phí hoạt động hiệu quả và thành công hơn.  

Thứ mười, Văn hóa doanh nghiệp 

Mọi hành vi của người quản lý trong doanh nghiệp đều bị chi phối bởi văn 

hóa doanh nghiệp (Bititci et al. 2006; Herath 2007). Theo Davila và Wouters 2004; 

Shepherd 2015; Shields and Young 1989, Cooper 1995; Himme 2012b cho rằng các 

quy định về chi phí trong doanh nghiệp được xây dựng có ảnh hưởng đặc biệt đến 

việc quản trị chi phí trong doanh nghiệp. Các quy định về định mức trong các quy 

trình, giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh cần được quan tâm và có luôn có ý 

thức cải tiến liên tục trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm kiểm soát tốt chi phí 

thực tế phát sinh và định mức đã xây dựng. Theo (Jazayeri và Scapens 2008; Ulf 

Diefenbach, Andreas, Wald Ronald Gleich 2018) nhận định văn hóa doanh nghiệp 

có ảnh hưởng đến các quyết định chiến lược, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và quy 

trình sản xuất kinh doanh, việc cung cấp thông tin và các phương pháp được chọn 

nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp. 

Thứ mười một, Ứng dụng công nghệ thông tin 

Theo Kaplan & Jonhson (1987) cho rằng việc ghi nhận và xử lý thông tin 

phải được ghi chép chính xác và kịp thời là điều quan trọng, do đó cần ứng dụng 

công nghệ thông tin vào công tác KTQTCP trong DN. Theo Hansan, Mowen (2009) 

cho rằng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác KTQTCP đạt hiệu quả 

khi cải thiện việc xử lý, cung cấp kịp thời và đầy đủ cả về số lượng lẫn chất lượng. 

Ngoài những nhân tố vừa kế trên của nhóm các tác giả (Laitinen, 2006), 

(Baines & Langfield – Smith, 2003), (Laitinen, 2005) còn tìm hiểu thêm các nguyên 

nhân ảnh hưởng đến công tác KTQTCP như: Quy trình sản xuất sản phẩm; Trình độ 

nhân viên kế toán, Bộ máy quản lý.  

                                            
3 ABC: Activity – Based Costing: Phân bổ chi phí dựa trên mức độ hoạt động. 
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1.2. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 

1.2.1. Tổng hợp những nghiên cứu về KTQTCP 

Phạm Thị Kim Vân (2002), nêu ra một số vấn đề cơ bản của KTQTCP trên 

hai phương diện lý luận và thực tiễn. Trong luận án của mình, tác giả chỉ ra việc 

phân loại chi phí một cách cụ thể sẽ giúp các DN có thể ứng dụng ngay vào thực 

tiễn công việc, luận án cũng chỉ rõ được những mặt được và chưa được trong việc 

vận dụng KTQTCP tại các công ty du lịch và có những kiến nghị phù hợp.  

Trần Văn Dung, Lê Đức Toàn, Trần Văn Hợi (2007), nhóm tác giả nghiên 

cứu KTQTCP trong mối quan hệ kế toán tính giá thành và giới hạn trong các DN. 

Nhóm tác giả tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng về nội dung tổ chức KTQTCP và 

tính giá thành sản phẩm của các DN, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện từng nội 

dung cụ thể của tổ chức công tác KTQTCP sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 

Phạm Thị Thủy (2007), nghiên cứu các đặc thù của ngành sản xuất dược 

phẩm, từ đó luận án nghiên cứu nội dung KTQTCP trong các DN sản xuất Việt 

Nam qua các thời kỳ và đánh giá thực trạng KTQTCP trong các DN sản xuất dược 

phẩm Việt Nam hiện nay chưa thật sự phù hợp với đặc điểm ngành dược, các thông 

tin chưa cung cấp kịp thời và giúp cho nhà quản trị trong quá trình ra quyết định. 

Đồng thời, tác giả trình bày thêm các nội dung liên quan đến KTQTCP như lập dự 

toán ngân sách, phân loại chi phí, kỹ thuật quản lý chi phí hiện đại … trong lĩnh vực 

sản xuất dược phẩm. 

Nguyễn Quốc Thắng (2010), đã nghiên cứu và nhận định rằng các DN thuộc 

ngành giống cây trồng Việt Nam cần tăng cường công tác quản trị trong DN, do đó 

cần nâng cao chất lượng thông tin chi phí làm cơ sở trong việc ra các quyết định 

ngắn và dài hạn của DN. Vì thế, việc tổ chức KTQTCP và tính giá thành sản phẩm 

trong lĩnh vực giống cây trồng là sự kết hợp giữa phương pháp truyền thống và hiện 

đại sẽ mang lại hiệu quả cao trong quá trình phân tích, kiểm soát chi phí. 

Hồ Văn Nhàn (2010), tác giả tập trung vào nghiên cứu kế toán tập hợp chi 

phí và tính giá thành vận chuyển. Từ đó, tác giả cho rằng việc lập dự toán và phân 

tích tình hình thực hiện dự toán chi phí dịch vụ vận chuyển, định giá bán dịch vụ 

vận chuyển cần dựa vào thông tin KTQTCP và giá thành. 

Nguyễn Hoản (2011), tác giả đã chỉ rõ thực trạng tổ chức KTQTCP trong các 

DN sản xuất bánh kẹo Việt Nam. Tác giả tiến hành khảo sát thực tiễn KTQTCP 
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trong các DN sản xuất bánh kẹo ở Việt Nam, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện tổ 

chức KTQTCP như vận dụng hệ thống dự toán linh hoạt để đo lường và kiểm soát 

chi phí tại nhiều mức độ hoạt động khác nhau của DN. Căn cứ vào đặc thù của DN 

bánh kẹo, luận án cũng đưa ra cách thức phân tích DN tự sản xuất hay mua ngoài 

bởi vì đặc điểm sản xuất của các DN bánh kẹo đó là sản phẩm trải qua nhiều công 

đoạn, thành phẩm của công đoạn này có thể là nguyên vật liệu đầu vào cho công 

đoạn tiếp theo. Từ đó, tác giả cũng đã đưa ra một số quan điểm mới nhằm hoàn 

thiện tổ chức công tác KTQTCP trong các DN sản xuất bánh kẹo Việt Nam.  

Trần Thế Nữ (2011), tác giả cho thấy thực trạng KTQTCP ở các DN vừa và 

nhỏ nói chung và các DN thương mại quy mô vừa và nhỏ nói riêng mới ở những 

bước sơ khai và còn nhiều hạn chế nên để đảm bảo nguồn thông tin tin cậy cho nhà 

quản trị, rất cần có một mô hình KTQTCP ở các DN này. Việc xây dựng mô hình 

KTQTCP ở các DN thương mại quy mô vừa và nhỏ xuất phát từ nhu cầu thực tế 

của các DN, từ đặc điểm của các DN cũng như đảm bảo những nguyên tắc kế toán 

cơ bản hay sự tuân thủ pháp luật. Với quan điểm đó, luận án đã nghiên cứu và xây 

dựng mô hình KTQTCP cho các DN thương mại quy mô vừa và nhỏ, từ việc dự 

toán chi phí, chi phí thực hiện, báo cáo KTQTCP. Tuy nhiên, đưa ra mô hình 

KTQTCP mới áp dụng cho các DN thương mại quy mô vừa và nhỏ cần có sự nổ lực 

từ nhiều phía: ở các cơ quan chức năng cũng như các DN thương mại, đặc biệt là 

vấn đề nhận thức và văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động này.  

Nguyễn Thị Ngọc Lan (2012), tác giả tập trung nghiên cứu việc xây dựng 

mô hình tổ chức KTQTCP vận tải hàng hóa áp dụng cho các DN kinh doanh vận tải 

đường bộ Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu về kinh nghiệm tổ chức và vận dụng 

KTQTCP trên thế giới với các nền kinh tế khác nhau, đặc biệt quan tâm nền kinh tế 

có tính chất tương đồng như Việt Nam. Tóm lại, tổ chức KTQTCP vận tải hàng hóa 

tại các công ty vận tải đường bộ Việt Nam nhằm cung cấp những thông tin hữu ích 

nhất làm cơ sở cho việc ra các quyết định về chi phí của nhà quản trị DN. 

Đặng Thị Hải Yến (2012, 42), nghiên cứu quá trình sản xuất sạch trong 

ngành khai thác, chế biến khoáng sản. Tác giả nhận định rằng, không có lý do gì để 

ngành khai thác lộ thiên nói chung, các mỏ lộ thiên Quảng Ninh nói riêng, tự tách 

mình ra khỏi trào lưu xã hội trong sản xuất sạch hơn. Với ý thức thực sự cầu thị, tận 

dụng những điều kiện sẵn có và bằng cách: “Tổng hợp các giải pháp quản lý; kiểm 
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soát nội vi; quản lý quá trình công nghệ, thiết bị để giảm thiểu chất thải; nghiên cứu 

sử dụng các nguyên, vật liệu và các phụ gia ít độc hại, cải tiến sản phẩm theo hướng 

thân thiện hơn với môi trường và sức khỏe con người” để thực hiện bằng được mục 

tiêu sản xuất sạch hơn vì mục tiêu chung phát triển kinh tế - xã hội bền vững của 

ngành mỏ. Trong bài viết này, tác giả muốn nhấn mạnh các DN, đặc biệt là DN trên 

lĩnh vực khai thác khoáng sản cần chú ý đến vấn nạn ô nhiễm môi trường. 

Nguyễn Thị Bích Phượng (2013), tác giả đã trình bày KTQTCP ngành khai 

thác than gồm những nội dung: (1) Chứng từ kế toán; (2) Phân loại chi phí; (3) Lập 

dự toán chi phí; (4) Phân tích biến động chi phí; (5) Tổ chức HTTT chi phí. Tác giả 

đã nghiên cứu sâu về công tác khai thác khoáng sản, kỹ thuật khai thác và các nhân 

tố ảnh hưởng bên ngoài đến ngành khai thác lộ thiên.  

Hồ Mỹ Hạnh (2013), tác giả tập trung vào các vấn đề sau: Xây dựng HTTT 

về dự toán chi phí, chi phí thực tế phát sinh, kiểm soát chi phí và góp phần trong 

việc hỗ trợ quá trình ra quyết định kinh doanh. Đồng thời, luận án cũng đưa ra các 

điều kiện về phía Nhà nước cũng như các DN may để đảm bảo hệ thống thông tin 

KTQTCP được tổ chức và vận hành hiệu quả. Bên cạnh đó, luận án đã chứng minh 

rằng mục tiêu, chiến lược của DN và nhu cầu thông tin KTQTCP từ phía nhà quản 

trị là nhân tố quan trọng nhất trong việc thiết lập hệ thống thông tin KTQTCP trong 

DN. Tác giả cũng chỉ ra hướng phát triển của luận án như là dựa trên cơ sở kiểm 

soát chi phí thông qua hệ thống thông tin KTQTCP, cần thiết mở rộng nghiên cứu 

theo hướng xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trách nhiệm quản lý của các cá 

nhân, bộ phận có liên quan đối với các loại chi phí trong các DN may. Từ đó, tác 

giả đưa ra các giải pháp gắn kết giữa trách nhiệm và lợi ích của cá nhân, bộ phận 

trong DN.  

Giang Thị Xuyến (2014), tác giả đã trình bày một bức tranh tổng thể từ lý 

thuyết đến kinh nghiệm tổ chức KTQTCP và giá thành sản phẩm, kế toán trách 

nhiệm trong lĩnh vực dịch vụ ở các nước phát triển. Sau đó, tác giả vận dụng trực 

tiếp vào ngành dịch vụ viễn thông tại Việt Nam. So sánh giữa công trình nghiên cứu 

trước với luận án của tác giả, là cơ sở đưa ra các giải pháp phù hợp liên quan quá 

trình tính giá thành dịch vụ viễn thông, phân bổ chi phí sản xuất chung.  

Nguyễn Hải Hà (2016), tác giả đã phân tích ảnh hưởng của nhu cầu thông tin 

tác động đến tổ chức KTQTCP, đề xuất được hệ thống kiểm soát để tối đa hóa hiệu 
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quả sử dụng nguồn lực. Tác giả kết luận ngành nghề kinh doanh, tổ chức quản lý có 

tác động đến công tác KTQTCP trong các DN sản xuất. Nội dung nghiên cứu của 

tác giả có nêu lên các nhân tố tác động đến tổ chức KTQTCP trong DN như: Nhu 

cầu thông tin, Trình độ nhân viên kế toán, Nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị, 

Quy trình sản xuất, Ứng dụng công nghệ thông tin. Tác giả đã trình bày về nhân tố 

tác động đến KTQTCP nhưng chưa có kiểm định về sự ảnh hưởng của từng nhân tố. 

Nguyễn La Soa (2016), tác giả đã khái quát những vấn đề lý luận cơ bản của 

KTQTCP trong các DN xây lắp và đặc biệt chú ý đến phân tích nội dung của 

KTQTCP để phục vụ cho chức năng quản trị, với các nội dung đó là: KTQTCP với 

việc lập kế hoạch (hoạch định); KTQTCP với việc tổ chức thực hiện, KTQTCP với 

việc kiểm soát và KTQTCP với việc ra quyết định, tìm hiểu, nghiên cứu kinh 

nghiệm của các nước khi thực hiện công tác KTQTCP, sau đó vận dụng công tác 

KTQTCP vào DN xây lắp ở Việt Nam cụ thể là Tổng công ty giao thông 8. 

Hoàng Thu Hiền (2017), tác giả đã khái quát về lý luận và thực trạng công 

tác KTQTCP trong các doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội dung số Việt Nam. 

Đồng thời, tác giả đã nghiên cứu việc vận dụng KTQTCP ở các nước trên thế giới 

và dựa vào kết quả khảo sát thực trạng việc vận dụng KTQTCP ở các DN kinh 

doanh nội dung số ở Việt Nam để có cơ sở đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện 

công tác KTQTCP tại DN giúp DN hoạt động ngày càng hiệu quả. 

Lê Thị Hương (2017), nghiên cứu công tác KTQTCP trong lĩnh vực xây lắp 

trên địa bàn Hà Nội. Tác giả phân tích, đánh giá thực trạng công tác KTQTCP trong 

các DN xây lắp, kết hợp với lý luận về KTQTCP. Từ đó, tác giả đề xuất các giải 

pháp nhằm tăng cường, kiểm soát và quản lý chí phí tại DN. Vận dụng các phương 

pháp KTQTCP hiện đại nhằm xây dựng và cung cấp hệ thống thông tin chi phí 

nhằm phục vụ công tác quản lý trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt hiện nay. 

Vũ Thị Thanh Thúy (2017), nghiên cứu công tác KTQTCP trong các bệnh 

viện trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn Hà Nội. Tác giả đã hệ thống hóa toàn bộ lý 

thuyết liên quan KTQTCP. Về thực tế, tác giả đã mô tả đặc điểm hoạt động kinh 

doanh và cơ chế tài chính liên quan đến bệnh viện. Tác giả đã đưa ra các giải pháp 

liên quan đến việc lập định mức chi phí, dự toán, tính giá thành,… nhằm hoàn thiện 

công tác KTQTCP trong bệnh viện và tăng cường hiệu quả hoạt động.  
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Nguyễn Thị Bình (2018), nghiên cứu công tác KTQTCP trong các DN dược 

phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tác giả đã khẳng định tầm quan trọng của 

KTQTCP và cần phải vận dụng vào trong DN để tăng vị thế cạnh tranh trong nền 

kinh tế nhiều biến động hiện nay. Tác giả đánh giá những ưu nhược điểm, nguyên 

nhân ảnh hưởng đến công tác KTQTCP tại các DN. Từ đó, tác giả đưa ra các giải 

pháp về phân loại chi phí, xây dựng định mức và dự toán chi phí, phân tích biến 

động chi phí, xây dựng tổ chức báo cáo. Bên cạnh đó, tác giả còn đề xuất các giải 

pháp về phía DN, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi khi vận dụng KTQTCP vào các 

tổ chức có hiệu quả cao. 

1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong DN 

Nguyễn Hoản (2011), nhận định trình độ nhận thức của nhà quản trị DN có 

ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong DN. Trong DN, nếu nhà quản lý có 

trình độ quản lý cao và nhân viên cấp dưới được đào tạo tốt sẽ là nền tảng cho việc 

cung cấp, đáp ứng nhu cầu về thông tin chi phí cho DN linh hoạt, hiệu quả góp phần 

nâng cao quy trình quản lý DN. Bên cạnh đó, chức năng của KTQTCP là cung cấp 

thông tin cho nhà quản lý, một nhà quản lý có trình độ và năng lực cao sẽ có những 

yêu cầu về thông tin quản trị chi phí một cách khoa học, linh hoạt và kịp thời. 

Ngược lại, người quản lý trong DN có trình độ và năng lực thấp thì các yêu cầu về 

KTQTCP thường không rõ ràng, cụ thể. Ngoài ra, tác giả còn xác định rằng khi tổ 

chức KTQTCP trong DN còn chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố như: Các quy định 

pháp lý liên quan ngành nghề kinh doanh, trình độ nhân viên kế toán trong DN. 

Đoàn Ngọc Phi Anh (2012), nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận 

dụng kế toán quản trị chiến lược trong các DN Việt Nam khẳng định có 3 nhóm 

nhân tố tác động như: Mức độ cạnh tranh, phân cấp quản lý, thành quả hoạt động 

của DN có mối quan hệ tỉ lệ thuận với việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược 

trong DN. 

Trần Ngọc Hùng (2016), nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc vận dụng 

KTQT trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Tác giả đã khẳng định có 7 

nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQT vào DN lần lượt là: Mức độ sở hữu của 

nhà nước trong DN; Mức độ cạnh tranh của thị trường; Văn hóa DN; Nhận thức của 

người chủ/điều hành doanh nghiệp; Quy mô doanh nghiệp; chi phí cho việc tổ chức 

KTQT; Chiến lược kinh doanh. Tác giả đã đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm 
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tăng cường việc vận dụng KTQT vào DN nhỏ và vừa giúp các DN vận dụng các 

công cụ, kỹ thuật của KTQT vào trong quản lý và điều hành DN ngày càng hiệu quả 

hơn. 

1.3. NHẬN XÉT VỀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 

1.3.1. Đối với các công trình ở nước ngoài 

Tổng hợp các công trình nghiên cứu của các tác giả ở nước ngoài đã trình 

bày những nhân tố ảnh hưởng KTQTCP. Mỗi tác giả đưa ra một số các nhân tố sau 

đó tiến hành khảo sát ở từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau ở các quốc 

gia xem xét sự tác động của các nhân tố tác động việc vận vận dụng KTQTCP. Kết 

quả tổng hợp các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP: (1) Chiến lược 

kinh doanh; (2) Trình độ nhân viên kế toán trong DN; (3) Mối quan hệ giữa lợi ích 

và chi phí; (4) Mức độ cạnh tranh của thị trường; (5) Nguồn lực khách hàng; (6) 

Đặc thù ngành nghề kinh doanh; (7) Bộ máy quản lý; (8) Nhu cầu thông tin; (9) 

Phương pháp thực hiện; (10) Văn hóa doanh nghiệp; (11) Quy trình sản xuất sản 

phẩm; (12) Ứng dụng công nghệ thông tin. 

Tổng quan các công trình nghiên cứu trên thế giới đã trình bày chức năng, 

vai trò, nội dung của công tác KTQTCP và các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận 

dụng KTQTCP. Tổng hợp các nghiên cứu trên, cho chúng ta thấy công tác 

KTQTCP trong DN nhằm cung cấp thông tin, dự toán, kiểm soát chi phí, đồng thời 

hỗ trợ cho nhà quản trị ra các quyết định liên quan đến chi phí giúp DN hoạt động 

ngày càng hiệu quả. 

1.3.2. Đối với công trình nghiên cứu ở Việt Nam 

Các công trình nghiên cứu tại Việt Nam về KTQTCP có rất nhiều đề tài đã 

thực hiện và thành công. Tuy nhiên, nội dung các nghiên cứu phần lớn tập trung vào 

việc xây dựng nội dung KTQTCP trong DN với nhiều ngành nghề khác nhau. Riêng 

Đoàn Ngọc Phi Anh (2012) có nghiên cứu về các nhân tố tác động đến kế toán quản 

trị chiến lược cho các DN Việt Nam nói chung, bằng phương pháp nghiên cứu định 

lượng nhận định có 3 nhóm nhân tố tác động như: (1) Mức độ cạnh tranh, (2) Phân 

cấp quản lý, (3) Thành quả hoạt động của DN có mối quan hệ tỉ lệ thuận với việc 

vận dụng kế toán quản trị chiến lược trong DN. Nhóm tác giả (Nguyễn Hoản, 2011; 

Nguyễn Hải Hà, 2016) xác nhận các nhân tố tác động đến KTQTCP: (1) Trình độ 

nhân viên kế toán trong DN; (2) Đặc thù ngành nghề kinh doanh; (3) Bộ máy quản 
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lý; (4) Các quy định pháp lý liên quan đến ngành nghề kinh doanh; (5) Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị DN; (6) Ứng dụng công nghệ thông tin. Các tác giả 

chỉ dừng lại ở việc đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến công tác KTQTCP trong DN 

nhưng chưa kiểm định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố và sự tác động lẫn nhau 

giữa các nhân tố với việc vận dụng KTQTCP trong DN. 

Sau khi tổng lược qua các công trình trong nước, tác giả thấy rằng phần lớn 

các đề tài nghiên cứu trình bày về nội dung của KTQTCP hoặc là hoàn thiện công 

tác KTQTCP trong từng ngành nghề cụ thể như ngành may, xây dựng, bánh kẹo... 

Trên cở sở của những nghiên cứu trước, tác giả sẽ tiến hành tìm hiểu, tổng hợp các 

nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong DN. Bên cạnh đó, tác giả đang 

nghiên cứu KTCPCP trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng. 

Đây là một lĩnh vực mà chưa có công trình nào nghiên cứu, đồng thời lĩnh vực này 

có nhiều nội dung liên quan đến chi phí bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên….Từ 

đó, tác giả muốn đưa thêm nhân tố mới: “Kiểm soát chi phí quản lý môi trường” 

vào kiểm định xem nhân tố này có ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP vào 

trong các DNKTCBKD đá xây dựng Đông Nam Bộ hay không? Đồng thời, tác giả 

sẽ gợi ý cách vận dụng kế toán quản trị môi trường trong DNKTCBKD đá xây dựng 

nhằm giúp DN kiểm soát chi phí và phát triển bền vững. 

1.3.3. Xác định khe hổng nghiên cứu 

Xem xét, phân tích công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, phần lớn các 

nghiên cứu đều nhận định rằng: KTQTCP cung cấp thông tin về chi phí, dự toán chi 

phí, kiểm soát chi phí, đồng thời hỗ trợ ra các quyết định liên quan đến chi phí của 

nhà quản trị. Đồng thời, các DN Việt Nam đang ngày càng chú trọng nhiều đến việc 

vận dụng KTQTCP trong DN. Vì vậy, các nhà quản trị mong muốn việc vận dụng 

KTQTCP trong DN ngày sẽ giúp cho các DN càng phát triển bền vững, gia tăng lợi 

thế cạnh tranh trong quá trình hội nhập.  

Lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng là ngành có hiệu quả 

hoạt động cao nhưng bị chi phối bởi nhiều quy định liên quan đến bảo vệ tài nguyên 

và môi trường, trữ lượng khai thác. Hiện tại các DN hoạt động có kết quả tốt nhưng 

xét về tương lai có nhiều vấn đề cần phải giải quyết như trữ lượng (nguồn tài 

nguyên cạn kiệt hoặc hết hạn khai thác) thì DNKTCBKD đá phải có chiến lược dài 

hạn kinh doanh sản phẩm, dịch vụ nào, khai thác ở đâu,…Bên cạnh đó, các vấn đề 
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liên quan đến môi trường, những chi phí này phát sinh trong DN thường xuyên và 

giá trị lớn. Đặc biệt, DNKTCBKD đá xây dựng nếu không kiểm soát tốt vấn đề bảo 

vệ môi trường có thể bị đình chỉ không cho khai thác, chế biến sẽ ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. 

Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước chưa có nghiên cứu cụ thể về 

các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong lĩnh vực KTCBKD đá xây 

dựng. Đặc biệt là nhân tố “Kiểm soát chi phí quản lý môi trường” liên quan ngành 

KTCBKD đá xây dựng. Mặc dù, ngành KTCBKD đá xây dựng, là ngành có hiệu 

quả hoạt động kinh doanh cao và phát triển mạnh trong những năm tới do sự phục 

hồi của thị trường bất động sản; các dự án triển vọng như sân bay Long Thành; dự 

án đường cao tốc, dự án hạ tầng giao thông,… Bên cạnh đó, ngành nghề này có liên 

quan đến trách nhiệm của DN đối với xã hội như vệ sinh môi trường, tiếng ồn, khói 

bụi,…và ngành chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố như trữ lượng khai khác ngày càng 

giảm, thời hạn khai thác sắp hết,…  

Do đó, nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP tại DN 

ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ là rất cần thiết nhằm giúp 

các DN tập trung vào chiến lược kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận ổn định và phát 

triển bền vững.  

1.3.4. Định hướng nghiên cứu của tác giả 

Quá trình tổng hợp, đánh giá và phân tích tổng quan về các công trình nghiên 

cứu trên thế giới và trong nước có liên quan đến đề tài KTQTCP. Tác giả xác định 

khoảng trống trong các nghiên cứu để tiếp tục thực hiện qua việc lựa chọn đề tài 

luận án. 

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan các công trình có liên quan đến các khía 

cạnh nghiên cứu của đề tài, tác giả nhận diện được khe hổng của các công trình 

nghiên cứu. Từ đó, tác giả định hướng nghiên cứu như sau: 

Tác giả lần lượt thực hiện các bước nghiên cứu như sau: 

 Thứ nhất, Kế thừa các nghiên cứu trước về nhân tố tác động đến việc vận 

dụng KTQTCP trong DN như: (1) Chiến lược kinh doanh; (2) Trình độ nhân viên 

kế toán trong DN; (3) Mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí; (4) Mức độ cạnh tranh 

của thị trường; (5) Nguồn lực khách hàng; (6) Đặc thù ngành nghề kinh doanh; (7) 

Bộ máy quản lý; (8) Nhu cầu thông tin; (9) Phương pháp thực hiện; (10) Văn hóa 
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DN; (11) Quy trình sản xuất kinh doanh; (12) Các quy định pháp lý liên quan đến 

ngành nghề kinh doanh; (13) Phân cấp quản lý; (14) Thành quả hoạt động của DN; 

(15) Nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị DN; (16) Ứng dụng công nghệ thông 

tin. 

Thứ hai, Thực hiện nghiên cứu định tính với các kỹ thuật thảo luận tay đôi 

với 3 chuyên gia và thảo luận với 4 nhóm (4 nhóm gồm 12 thành viên) đối với các 

chuyên gia để trả lời sơ bộ về các câu hỏi nghiên cứu đặt ra ban đầu và nhận diện, 

khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong các DN ngành 

KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ và xác định thang đo; 

Thứ ba, Kiểm định và đo lường từng nhân tố bằng nghiên cứu định lượng để 

xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP 

trong các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ; 

Thứ tư, Gợi ý các giải pháp nhằm gia tăng việc vận dụng KTQTCP trong các 

DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ dựa trên kết quả nghiên 

cứu. 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 1 

Kế thừa kết quả nghiên cứu của các công trình đã công bố trong và ngoài 

nước, nhìn nhận những kết quả đạt được cũng như các hạn chế, khiếm khuyết của 

các nghiên cứu đã thực hiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xác định mục 

tiêu nghiên cứu của luận án. Do đó trong chương này tác giả lược khảo các công 

trình nghiên cứu về nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP khi vận dụng các 

phương pháp quản trị chi phí hiện đại và gắn kết với vấn đề bảo vệ môi trường 

trong các DN. Từ đó xác định khe hổng nghiên cứu và định hướng nghiên cứu cho 

phần tiếp theo được thể hiện trong chương 2.  
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CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KTQTCP TRONG DN 

2.1.1. Bản chất của KTQTCP 

Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế cạnh canh như hiện nay, nhà quản 

lý các DN luôn tìm mọi cách để kiểm soát chi phí, tìm ra các nhân tố tác động đến 

kết quả kinh doanh của DN như chi phí, chất lượng sản phẩm, và sự cải tiến liên tục 

nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được chi 

phối bởi nhiều yếu tố như doanh thu, chi phí, khách hàng,... Trong đó, chi phí là 

một yếu tố quan trọng mà DN có thể kiểm soát được. Nhà quản trị rất cần những 

thông tin về chi phí phù hợp, kịp thời, tin cậy phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm 

soát và ra quyết định. 

Shank và Govindarajan (1993) cho rằng nội dung chính của quản trị chi phí 

là hiểu được cấu trúc chi phí của tổ chức một cách rõ ràng để quản lý và kiểm soát 

chi phí. Theo Oliver (2006), định nghĩa quản trị chi phí (CM) như một công cụ hoặc 

thiết lập các công cụ để thu thập và cung cấp thông tin chi phí cho các mục đích 

(chiến lược). Theo Hansen – Mowen (2003, 37), định nghĩa: “Quản trị chi phí là 

việc xác định, thu thập, phân loại và lập các báo cáo về thông tin chi phí cho nhà 

quản trị nhằm mục đích lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định. Hoạt động của hệ 

thống quản trị chi phí sẽ cung cấp thông tin về chi phí của các sản phẩm, dịch vụ 

kịp thời cho các cấp quản trị liên quan đến kết quả, hiệu quả của các hoạt động khi 

họ có nhu cầu”. Gunther và Gabler (2014), cho rằng hệ thống kiểm soát chi phí là 

công cụ để thực hiện chức năng quản lý chi phí trong một tổ chức. 

Xét về mục đích của quản trị chi phí, theo Agrawal et al. (1998), cho rằng 

mục đích quản trị chi phí là xem xét chi phí cho từng đơn vị sản phẩm, tất cả các chi 

phí có liên quan đến bán hàng và quản lý để tăng hiệu quả hoạt động của công ty. 

Theo Agndal và Nilsson (2009), cho rằng quản lý tốt chi phí cũng cần quan tâm đến 

dự báo của thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng. Himme (2012a), 

việc quản lý tốt chi phí phải được thực hiện liên tục bao gồm dự toán và kiểm soát 

chi phí thực tế phát sinh đối với các chi phí được định mức. Theo Gunther và 

Gabler (2014), mục tiêu của quản trị chi phí có ảnh hưởng đến tổng chi phí, chi phí 

đơn vị, cấu trúc chi phí và chi phí phát sinh liên quan đến sản lượng.  
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Quan điểm về KTQTCP của tác giả Periasamy P, (2010, 38): "KTQTCP là 

hệ thống kế toán chính thức được thiết lập để ghi nhận chi phí. Đó là một quá trình 

có tính hệ thống để xác định giá thành đơn vị của sản phẩm sản xuất ra hoặc dịch vụ 

được cung cấp". Cùng quan điểm trên, Edward J. VanDerbeck, (2008, 49): 

"KTQTCP cung cấp chi tiết thông tin chi phí theo nhu cầu của nhà quản trị để kiểm 

soát hoạt động kinh doanh hiện tại và lập kế hoạch cho tương lai". Kết quả từ những 

nghiên cứu này cho thấy, KTQTCP không phải là một bộ phận độc lập mà nó là 

một bộ phận thuộc KTTC và KTQT.  

Theo Lê Thị Hương (2017, 39): “Đối tượng sử dụng thông tin KTQTCP là 

các nhà quản lý cấp trung và cấp cao (Ban giám đốc, lãnh đạo các bộ phận). Do đó, 

thông tin được cung cấp từ hệ thống KTQTCP cho các đối tượng trên phải chi tiết 

rõ ràng theo từng mặt hàng, từng hoạt động, từng dự án để có thể đánh giá hiệu quả 

hoạt động của từng bộ phận và làm căn cứ để ra quyết định”. Theo quan điểm này, 

tác giả đã nhận định về đối tượng sử dụng thông tin KTQTCP là nhà quản trị DN.  

Theo Phạm Thị Thủy (2007, 43) thì: “KTQTCP là một bộ phận của hệ thống 

KTQTCP nhằm cung cấp thông tin chi phí để mỗi tổ chức thực hiện chức năng quản 

trị các yếu tố nguồn lực tiêu dùng cho các hoạt động, nhằm xây dựng kế hoạch, 

kiểm soát, đánh giá hoạt động và ra quyết định hợp lý”. Với nội dung này, tác giả 

đã nhận định được vị trí, vai trò và chức năng của KTQTCP trong DN. Theo 

Nguyễn Thị Hà (2015, 44), cho rằng bản chất KTQTCP: “là một phân hệ của 

KTQT nhằm cung cấp thông tin chi phí phục vụ quản trị tổ chức”. Theo Lê Thị 

Hương (2017, 37) khái niệm về KTQTCP: “KTQTCP được tiếp cận trên quan điểm 

là một hệ thống thông tin quản trị có nhiệm vụ thu thập, đo lường, phân tích và báo 

cáo các thông tin tài chính và phi tài chính nhằm hỗ trợ các hoạt động quản trị. Đối 

tượng báo cáo chi phí của KTQTCP không chỉ là các sản phẩm mà còn mở rộng cho 

các đối tượng chịu phí khác như các hoạt động, quy trình, giai đoạn sản xuất, thiết 

bị, chương trình dự án, các trung tâm trách nhiệm, khách hàng, phân khúc kinh 

doanh, các giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm, các phương án kinh doanh”. 

Lê Thị Hương (2017, 38), cho rằng: “Nội dung KTQTCP là tập hợp, phân 

tích thông tin trong nội bộ doanh nghiệp và môi trường bên ngoài bao gồm thông tin 

tài chính và phi tài chính. Chính vì vậy, hoạt động KTQTCP sẽ không bị ràng buộc 

bởi các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán mà phải được thực hiện linh hoạt nhằm đáp 



29 
 

 

ứng cho việc cung cấp thông tin kịp thời cho các nhà quản lý trong việc ra quyết 

định”. Theo quan điểm này của tác giả thì thông tin KTQTCP cung cấp phải hướng 

về tương lai. 

Theo Lê Thị Hương (2017, 35) nhận định chung về KTQTCP: “KTQTCP là 

một bộ phận của hệ thống kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin về chi phí để 

mỗi đơn vị thực hiện chức năng quản trị nhằm xây dựng kế hoạch chi phí, kiểm soát 

chi phí từ đó đánh giá hoạt động và ra quyết định hợp lý về các hoạt động của đơn 

vị”. 

Trên cơ sở tổng quan các công trình trong và ngoài nước cho đến hiện nay thì 

chưa có một định nghĩa chính thống về KTQTCP. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, phân 

tích, tổng hợp các nhận định từ các công trình nghiên cứu trên tác giả cho rằng 

KTQTCP là một phân hệ thuộc hệ thống kế toán của DN nhưng đặt trọng tâm vào 

quản trị chi phí. Ngoài chức năng cơ bản là cung cấp thông tin về chi phí, giá thành 

để lập báo cáo tài chính được gọi là kế toán chi phí (cost accounting) như hiện hành 

thì chức năng chính được quan tâm, khai thác, vận dụng của kế toán quản trị chi phí 

là cung cấp thông tin chi phí để thực hiện chức năng quản trị. Chức năng quản trị 

bao gồm: Hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát và ra quyết định kinh doanh. 

Trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, cần nhấn mạnh chức năng và vai trò của 

KTQTCP với quản trị chiến lược trong kinh doanh. 

Như vậy, KTQTCP vừa có trong hệ thống KTTC (gọi là kế toán chi phí hiện 

hành) và vừa có trong hệ thống KTQT là quan điểm phù hợp với thực tiễn. Tuy 

nhiên, do có sự khác biệt tương đối trong quan điểm nhận diện, ghi nhận chi phí của 

KTTC theo hệ thống CMKTVN và việc nhận diện, ghi nhận chi phí theo yêu cầu 

của các nhà quản trị trong KTQT nên tác giả cho rằng KTQTCP là một bộ phận của 

hệ thống kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin chi tiết về chi phí sản xuất của 

từng bộ phận nhằm giúp nhà quản trị DN thực hiện chức năng quản trị. Nói cách 

khác, nhà quản trị cần thông tin KTQTCP để đưa ra quyết định quan trọng của họ. 

Điều này đòi hỏi sự am hiểu của nhà quản trị về tổ chức và thực hiện các chức năng 

kiểm soát. Quan điểm này là cơ sở nền tảng cho cả các phân tích khác được trình 

bày trong luận án. 

2.1.2. Vai trò, chức năng của KTQTCP 
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Hansen – Mowen (2003, 69): “Vai trò của kế toán quản trị chi phí: lập kế 

hoạch, kiểm soát chi phí và đưa ra quyết định” 

Theo Lê Thị Hương (2017, 35), vai trò của KTQTCP là: “KTQTCP cung cấp 

thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp trong việc thực hiện các chức năng 

quản lý. Để thực hiện vai trò của mình, KTQTCP tiến hành lập dự toán chi phí trợ 

giúp các nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện chức năng lập kế hoạch; phản ánh 

thông tin thực hiện trợ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện chức năng 

kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Như vậy, KTQTCP đã đóng vai trò quan 

trọng trong việc cung cấp thông tin cho quản lý trước, trong và sau quá trình kinh 

doanh”. 

2.1.2.1. Lập kế hoạch 

Hansen – Mowen (2003, 69): “Việc lập kế hoạch là giúp xây dựng chi tiết 

các hoạt động trong tương lai để đạt được mục tiêu cụ thể. Yêu cầu đặt ra mục tiêu 

và xác định các phương pháp để đạt các mục tiêu đó”. 

Theo Lê Thị Hương (2017, 37): “KTQTCP tiến hành cụ thể hóa các kế hoạch 

hoạt động của doanh nghiệp thành các dự toán kinh doanh. KTQTCP cung cấp 

thông tin về chi phí ước tính cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc các đối tượng khác 

theo yêu cầu của nhà quản lý nhằm giúp họ ra các quyết định hợp lý các nguồn lực 

có hạn cho các hoạt động của doanh nghiệp”. 

Kế hoạch kinh doanh đòi hỏi phải có kế hoạch hành động cụ thể cho việc 

thực hiện các chiến lược dựa trên các chiến lược quản lý. Việc lập kế hoạch bán 

hàng xác định bởi nhóm bán hàng của công ty và tiến hành phân tích môi trường và 

lập kế hoạch hành động. Kế hoạch lợi nhuận được xác định bởi mục tiêu lợi nhuận 

mà các nhà quản trị công ty muốn để đạt được và có khả năng đạt được. Lập kế 

hoạch chi phí cho từng nhóm chi phí và xác định chi phí của từng khoản chi phí, và 

việc xây dựng một “Kế hoạch tài chính” để điều tra tài chính dựa trên kế hoạch 

kinh doanh và kế hoạch chi phí để xây dựng một nguồn tài trợ và kế hoạch trả nợ. 

Khi xét về chi phí phục vụ bán hàng, kế hoạch lợi nhuận thì DN phải có định 

hướng, giải pháp chi tiết theo vùng và theo sản phẩm như là một phần của kế hoạch 

lợi nhuận của sản phẩm. Đồng thời, lập kế hoạch bán hàng, lập kế hoạch chi phí và 

lập kế hoạch lợi nhuận để lập kế hoạch kinh doanh bằng cách thu thập dữ liệu cho 
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mỗi bộ phận. Phương pháp này được thiết kế để rút ngắn thời gian lập kế hoạch và 

cải thiện độ chính xác dữ liệu.  

Kế hoạch lợi nhuận sản phẩm liên quan đến việc lập kế hoạch bán hàng và 

xác định chi phí mục tiêu cho mỗi sản phẩm để tính toán lợi nhuận. Những thách 

thức nằm ở cách tính chi phí tại các địa điểm sản xuất, nơi chi phí vật liệu, chi phí 

nhân công và chi phí quản lý khác nhau ngay cả đối với các sản phẩm tương tự; 

việc phân bổ chi phí hợp lý của chi phí phi sản xuất mà không thể được quy cho các 

sản phẩm cụ thể; và tìm hiểu làm thế nào để kết hợp vào lợi nhuận sản phẩm quy 

hoạch tác chiến lược thiết lập như là biện pháp để thu lợi nhuận ngày càng tăng, 

chẳng hạn như bằng cách tổ chức lại các bộ phận sản xuất. Lập kế hoạch bán hàng 

cơ bản đưa ra giải pháp quản lý chi phí bao gồm các dự báo bán sản phẩm cụ thể và 

khu vực cụ thể và kết hợp các kết quả phân tích môi trường như nghiên cứu thị 

trường…. 

2.1.2.2. Kiểm soát chi phí (KSCP) 

Hansen – Mowen (2003, 45): “KSCP là các hoạt động diễn ra đều được giám 

sát bởi các nhà quản trị so với kế hoạch đề ra để có biện pháp khắc phục khi cần 

thiết. Các thông tin được phản hồi có thể được sử dụng để đánh giá hoặc điều chỉnh 

các bước thực hiện nhằm đạt mục tiêu của kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, các doanh 

nghiệp luôn tăng cường và thiết lập lợi thế cạnh tranh như: tìm các phương pháp để 

tăng hiệu quả hoạt động; giảm chi phí; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ”. 

Theo quan điểm này, tác giả nhận định một trong những vai trò của KTQTCP là 

kiểm soát chi phí. 

Kiểm soát chi phí (KSCP) trong KTQTCP: là một trong những mối quan tâm 

hàng đầu của nhà quản trị. DN sử dụng các phương pháp kiểm soát chi phí nhằm 

giám sát, đánh giá và cuối cùng là nâng cao hiệu quả của từng phòng ban, bộ phận 

hay sản phẩm. Lockyer (2002, 45) nhận định: “Kiểm soát chi phí là so sánh chi phí 

thực tế của một hoạt động sản xuất kinh doanh với chi phí ban đầu đề ra để xác định 

các nguyên nhân ảnh hưởng”. Sikka (2003, 63) khẳng định: “Kiểm soát chi phí tốt 

phụ thuộc vào việc thiết lập các mục tiêu của DN một cách rõ ràng và cụ thể. Hệ 

thống kiểm soát chi phí sẽ quy định và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện nhằm để 

đạt được mục tiêu đề ra”. Vì vậy, kiểm soát chi phí bao gồm tất cả các thủ tục và 
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các biện pháp mà chi phí thực tế phát sinh được kiểm soát và nhằm đảm bảo các chi 

phí không vượt quá một mức nhất định. 

Theo Lê Thị Hương (2017, 38), “KTQTCP cũng cung cấp các thông tin để 

nhà quản trị kiểm soát quá trình thực hiện kế hoạch thông qua các báo cáo đánh giá, 

đặc biệt là giúp ích cho các nhà quản trị trong việc kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu 

quả của quá trình hoạt động. Việc cung cấp thông tin về chi phí của các hoạt động 

một cách chi tiết và thường xuyên sẽ giúp cho các nhà quản trị trong DN kiểm soát 

chi phí, hạ giá thành sản phẩm”. Theo quan đểm này của tác giả cũng cho rằng 

KTQTCP có vai trò kiểm soát chi phí. 

Tóm lại, mục đích chính của việc kiểm soát chi phí là kiểm soát các chi phí 

được tạo ra từ các hoạt động của DN trong ngắn và dài hạn. Các DN gặp phải hai 

thách thức lớn: đạt được lợi nhuận trong ngắn hạn và duy trì vị trí cạnh tranh trong 

thời gian dài. Kiểm soát chi phí giúp cung cấp thông tin hữu ích để quản lý các tổ 

chức cốt lõi của tổ chức để tổ chức có thể khai thác các cơ hội trên thị trường, phát 

triển các chiến thuật và các chiến lược để chống lại các mối đe dọa.  

2.1.2.3. Ra quyết định 

Hansen – Mowen (2003, 50): “Đưa ra quyết định là căn cứ vào thông tin 

được cung cấp bởi hệ thống kế toán, nhà quản trị sẽ lựa chọn các các phương án tối 

ưu nhằm giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu đề ra”. 

Nhà quản trị cần một hệ thống có thể đáp ứng các quy trình của họ mà có 

liên quan đến nội dung thông tin được cung cấp để hỗ trợ họ trong việc hướng dẫn 

DN đạt được chiến lược của mình. Một hệ thống như vậy nên sử dụng một bộ thông 

tin chung và có khả năng cung cấp thông tin đến tất cả các cấp quản lý để ra quyết 

định. Khả năng hỗ trợ ngay lập tức các quyết định ở tất cả các cấp quản lý là rất 

quan trọng trong việc tối đa hóa hiệu quả hoạt động của DN. 

Theo Lê Thị Hương (2017, 40), cũng cho rằng KTQTCP có vai trò ra quyết 

định: “Chức năng ra quyết định yêu cầu các nhà quản lý cần lựa chọn một giải pháp 

hợp lý nhất trong số các giải pháp đề xuất. Với chức năng lập kế hoạch các nhà 

quản lý cần xây dựng các mục tiêu chiến lược cho doanh nghiệp và vạch ra các 

bước cụ thể để thực hiện các mục tiêu đó. Với chức năng tổ chức thực hiện các nhà 

quản lý cần quyết định cách sử dụng hợp lý nhất các nguồn lực của doanh nghiệp để 

đạt được các kế hoạch đã đề ra. Với chức năng kiểm tra và đánh giá, các nhà quản 
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lý cần so sánh báo cáo thực hiện với các số liệu kế hoạch để bảo đảm cho các bộ 

phận trong doanh nghiệp thực hiện đúng các mục tiêu đã định”. 

Tóm lại, KTQTCP có 3 chức năng quan trọng: Lập kế hoạch, kiểm soát chi 

phí, cung cấp thông tin cho việc ra quyết định.  

2.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC DN TRONG LĨNH VỰC KTCBKD ĐÁ XÂY 

DỰNG Ở CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ 

2.2.1. Sản phẩm đá xây dựng 

Các sản phẩm chính của các công ty là: đá 1*2, 0*4, 4*6,… phục vụ cho quá 

trình xây dựng 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1: Sản phẩm của công ty khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng 

tại công ty cổ phần đá Núi Nhỏ  

Nguồn: http://nuinho.com 

 

Hình 2.2: Hoạt động khai thác công ty cổ phần đá Núi Nhỏ  

Nguồn: http://nuinho.com 

2.2.2. Quy trình khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng 

                                            
4 http://nuinho.com/gioi-thieu/gioi-thieu-chung-20.html, cập nhật ngày 02 tháng 1 năm 2019 

http://nuinho.com/
http://nuinho.com/
http://nuinho.com/gioi-thieu/gioi-thieu-chung-20.html
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Quy trình khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3: Quy trình khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng 

Nguồn: http://nuinho.com 

Bước 1: Đào đất đầu: mở đầu quy trình sản xuất là phải đào hết lớp đất ở 

phía trên, cho tới lớp đá ở dưới. Một phần đất này dùng để làm bờ đê, đường nội bộ. 

Phần còn lại được bán ra bên ngoài dưới hình thức là thông báo mời khách hàng đến 

đấu thầu, người trả giá cao nhất sẽ trúng thầu và tự đào đất, vận chuyển.  

Bước 2: Khoan lỗ, nạp thuốc nổ: khi khoan phải có lệnh khoan, hộ chiếu 

khoan, hộ chiếu nổ mìn, phiếu yêu cầu vật liệu nổ để đảm bảo khoan theo kế hoạch 

của bộ phận kỹ thuật bắn mìn, độ sâu lỗ khoan phải phù hợp với lượng nguyên vật 

liệu đã đặt mua để mỗi lần bắn là đạt được hiệu quả cao nhất cho ra nhiều đá. Sau 

khi khoan phải nghiệm thu để đánh giá lỗ khoan, đo độ sâu lỗ khoan, tính ra chi phí 

cho từng lần thuê khoan căn cứ vào bảng nghiệm thu lỗ khoan.  

MỎ ĐÁ 

Đào đất đầu  

Khoan, nạp thuốc, Bắn đá   

Đục  

Đào  

Vận chuyển  

Xay 

Xúc_ Đá thành phẩm   

Tạo moong khai 

thác và nước thải 

Vận chuyển lên xe   Cảng tiêu thụ   

Bụi, khí thải, tiếng ồn, nước 

thải… 

Bụi, khí thải, tiếng ồn,… 

Bụi, tiếng ồn,… 

Bụi, tiếng ồn,… 

Bụi, khí thải, tiếng ồn,… 

Bụi, tiếng ồn,… 

Bụi, khí thải, tiếng 

ồn,… 

Bụi, tiếng ồn 

,… 

Bụi, tiếng ồn,… 

http://nuinho.com/
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Bước 3: Nổ, đục, đào: Sau khi nổ đá sẽ cho ra đá lớn nhỏ khác nhau, những 

tảng đá quá lớn sẽ được đục ra nhỏ hơn. Từ bảng nghiệm thu lỗ khoan, lượng thuốc 

nổ sử dụng, ước lượng ra khối lượng đá và giao khoán cho xe đục.  

Bước 4: Vận chuyển, xay, xúc: Từ bãi đá, xe đào sẽ đào đá và đưa lên xe vận 

chuyển để chở tới máy xay, xay ra đá các loại. Khối lượng đá của giai đoạn đục, 

đào và vận chuyển là hoàn toàn khớp nhau. Mỗi ngày thủ kho sẽ ghi nhận khối 

lượng công việc thực hiện của từng xe xúc để định kỳ tổng hợp chi phí. Đá thành 

phẩm nhập kho, sẵn sàng xúc đá để bán cho khách hàng. Bên cạnh việc quy trình 

khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng, tác giả cũng trình bày ở Hình 2.3 về 

những chất thải ở từng giai đoạn trong quá trình sản xuất. Những chất thải chính 

như bụi, khí thải, tiếng ồn, nước thải ... trong quá trình khai thác và chế biến đá xây 

dựng.  

2.2.3. Các chất thải và ảnh hưởng từ KTCBKD đá xây dựng đến môi trường 

Những chất thải chính trong sản xuất: Những chất thải chính trong quá 

trình khai thác, chế biến và kinh doanh tại các công ty gồm: chất thải rắn (đất, đá 

vụn, xát thuốc nổ …); nước thải, chất độc hại trong nước thải; bụi; tiếng ồn; khí 

thải. 

Ảnh hưởng của chất thải đến môi trường: Sự ảnh hưởng của chất thải rắn 

như: đất đá vụn, xát thuốc nổ,… lượng chất thải rắn phát sinh tại các công ty từ 

nhiều nguồn khác nhau trong quá trình sản xuất và sinh hoạt cần phải có biện pháp 

xử lý, giảm thiểu. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến môi trường và ảnh hưởng đến sức 

khỏe người lao động. Sự ảnh hưởng của nước thải trong quá trình khai thác do đào 

đất, đá từ mặt đất xuống độ sâu từ 15m - 20m, trong nguồn nước này cũng bị ô 

nhiễm thuốc nổ dùng để bắn phá mỏ đá trong quá trình khai thác. Doanh nghiệp có 

thiết kế moong để chứa nước nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi các nguồn nước mặt, hệ 

thống nguồn nước ngầm, đe dọa đến sức khỏe của người dân ở xung quanh. Bên 

cạnh đó, tiếng ồn phát sinh trong quá trình bắn mìn (thuốc nổ), đào, đục, xay, vận 

chuyển làm ảnh hưởng sức khỏe người lao động, người dân ở khu vực xung quanh. 

Chất thải như bụi, khí thải phát sinh trong quá trình bắn mìn (thuốc nổ), đào, đục, 

xay, vận chuyển có khả năng khếch tán đi xa, làm ảnh hưởng sức khỏe người lao 

động, người dân ở khu vực xung quanh các bệnh về đường hô hấp, tác động đến 
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môi trường tự nhiên làm ảnh những các cây cối xung quanh bị tàn phá và không 

phát triển được.  

2.2.4. Một số kết quả đạt được của ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh 

Đông Nam Bộ 

Kết quả kinh doanh của các DNKTCBKD đá xây dựng đã niêm yết: CTCP 

Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB), CTCP Đầu tư xây dựng C32 (C32), 

Công ty Cổ phần đá Hóa An (DHA), CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC) và Công ty Đầu tư 

phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) quý 2/2018. 

Công ty khoáng sản Bình Dương (KSB) doanh thu đạt 523 tỷ, lãi ròng 149 

tỷ. Doanh thu và chi phí tăng 4% so với cùng kỳ. C32 đạt doanh thu 327 tỷ, tăng 

32%. Lợi nhuận đạt 48 tỷ, tăng 17%. Công ty Đầu tư phát triển Cường Thuận 

IDICO (CTI) có nhiều triển vọng trong tương lai do có nhiều dự án lớn: sân bay 

Long Thành, đường cao tốc Dầu Giây,… Ước tính doanh thu cả năm 2018 là 160 tỷ 

và dự kiến doanh thu 2019 là 250 tỷ đồng. Đá Hóa An (DHA), là doanh nghiệp sở 

hữu 3 mỏ đá (Núi gió, Tân Cang 3, Thanh Phú 2) có vị trí thuận lợi, thời hạn khai 

thác dài, đặc biệt là mỏ Tân Cang 3 có vị trí thuận lợi nhất để cung cấp cho dự án 

sân bay Long Thành. Doanh thu tăng trưởng 17,5%, đạt 77 tỷ đồng. Theo đó, lãi 

trước thuế 23,6 tỷ đồng, lãi sau thuế 18,9 tỷ đồng. Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ: 

doanh thu thuần đạt 285 tỷ. Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 4 lần. Lợi 

nhuận sau thuế 95 tỷ đồng.5 

 

Biểu đồ 2.1: Kết quả kinh doanh quý 2/2018 

Nguồn: ndh.vn.com 

                                            
5 http://ndh.vn/buc-tranh-doanh-nghiep-nganh-khai-thac-da-xay-dung-nua-dau-nam-2018-

20180820015546272p4c147.news, (truy cập ngày 02 tháng 01 năm 2019) 

http://ndh.vn/buc-tranh-doanh-nghiep-nganh-khai-thac-da-xay-dung-nua-dau-nam-2018-20180820015546272p4c147.news
http://ndh.vn/buc-tranh-doanh-nghiep-nganh-khai-thac-da-xay-dung-nua-dau-nam-2018-20180820015546272p4c147.news
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Nhận xét: Các DNKTCBKD đá xây dựng đều có kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh cao, trữ lượng lớn và thời gian khai thác dài hạn. Đặc biệt các doanh 

nghiệp này có nhiều triển vọng trong tương lai do sự phục hồi của thị trường bất 

động sản và các dự án lớn như sân bay Long Thành, đường cao tốc Dầu Giây,… 

2.2.5. Đặc điểm của ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ 

ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong DN 

Trong bối cảnh kinh doanh tự chủ ngày càng cao cũng có nghĩa các DN sẽ có 

sự cạnh tranh rất gay gắt vì không còn bất cứ sự bảo hộ nào của Nhà nước với các 

DN ngành KTCBKD đá xây dựng. Muốn cạnh tranh được, ngoài việc tạo dựng uy 

tín, thương hiệu là một trong những yếu tố quan trọng là phải quản lý tốt các yếu tố 

sản xuất của DN, có như vậy thì việc kiểm soát chi phí cho DN mới được thực hiện. 

Công cụ chính để kiểm soát chi phí cho DN lúc này đó là KTQTCP. Tuy nhiên, 

việc vận dụng KTQTCP có trở thành hiện thực và phát huy hiệu quả tốt hay không 

hoàn toàn phụ thuộc vào một số nội dung chính sau đây: 

Thứ nhất, Cách thức phân loại chi phí phát sinh tại các DNKTCBKD đá xây 

dựng 

Các DN ngành KTCBKD đá xây dựng phân loại chi phí theo chức năng hoạt 

động gồm chi phí trong sản xuất và chi phí ngoài sản xuất.  

Chi phí trong sản xuất bao gồm 

+ CP nguyên vật liệu trực tiếp (hạch toán vào tài khoản 621): thuốc nổ, kíp nổ, mồi 

nổ, các mũi khoan,…  

+ CP nhân công nhân công trực tiếp (hạch toán vào tài khoản 622) bao gồm: tiền 

lương, các khoản trích theo lương của người lao động trực tiếp, các khoản phụ cấp 

độc hại cho người lao động.  

+ CP sản xuất chung (hạch toán vào tài khoản 627) bao gồm: tiền lương, các khoản 

trích theo lương của người lao động ở bộ phận quản lý phân xưởng, khấu hao máy 

móc thiết bị, nhà xưởng. Trong lĩnh vực khai thác khoáng sản có những chi phí đặc 

thù như: chi phí hoàn nguyên môi trường, các khoản ký quỹ liên quan đến môi 

trường, các khoản đền bù thiệt hại do ảnh hưởng khói bụi, tiếng ồn của khu vực 

khai thác, chế biến đến người dân xung quanh… 

CP ngoài sản xuất gồm 
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+ CP bán hàng (hạch toán vào tài khoản 641) bao gồm: tiền lương, các khoản trích 

lương của nhân viên bộ phận bán hàng, CP khấu hao máy móc, thiết bị bộ phận bán 

hàng, quảng cáo, tiếp thị…. 

+ CP quản lý DN (hạch toán vào tài khoản 642) bao gồm: lương, các khoản trích 

lương của nhân viên bộ phận quản lý DN, khấu hao máy móc thiết bị bộ phận quản 

lý DN, văn phòng phẩm, chi phí hội nghị, tiếp khách, bưu phẩm… 

Thứ hai, Đặc thù chi phí phát sinh liên quan đến ngành KTCBKD đá xây dựng 

bao gồm: 

+ Phí thăm dò nguồn tài nguyên. 

+ CP khấu hao máy móc thiết bị xử lý chất thải. 

+ CP về tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao động dọn dẹp vệ 

sinh theo các máy khoan, xúc, đào, xay tại các khu vực khai thác, chế biến, kinh 

doanh đá. 

+ Các chi phí liên quan đến thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, phí cấp thoát 

nước trong quá trình khai thác, vận chuyển rác,… 

+ Các CP phục vụ đánh giá tác động môi trường, quan trắc, mua quyền khai thác, 

phí đền bù, giải phóng mặt bằng,… trước khi tiến hành khai thác đá. 

+ Chi phí đền bù trong quá trình khai thác do ảnh hưởng đến người dân ở khu vực 

xung quanh: tiếng ồn, việc bắn nổ mìn làm như hại nhà dân, hoa màu, cây cối, 

đường sá lầy lội,… 

+ Các khoản tiền nộp vào quỹ phục hồi và cải tạo môi trường, phí hoàn nguyên môi 

trường. 

Nhận xét: Hiện tại các chi phí phát sinh liên quan đến môi trường và hoạt động sản 

xuất kinh doanh không được theo dõi riêng, tất cả các chi phí đều được kế toán các 

DN ghi nhận và hạch toán chung vào tài khoản 627 “Chi phí sản xuất chung”. Khi 

kiểm soát chi phí, DN cần phân biệt chi phí phát sinh là do nguyên nhân nào nên 

việc theo dõi chi phí chi tiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh và vấn đề liên quan 

đến môi trường là cần thiết. 

Thứ ba, Ngành KTCBKD đá xây dựng chịu sự chi phối bởi hệ thống văn bản 

pháp luật Nhà nước 

Ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ là ngành nghề đặc 

thù liên quan đến nguồn tài nguyên, khoáng sản và là ngành có đóng góp đáng kể 
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cho nền kinh tế của các tỉnh Đông Nam Bộ do đó vấn đề khai thác đá xây dựng 

được địa phương quan tâm.  

Trong lĩnh vực khai thác khoáng sản (đá xây dựng) chịu sự chi phối bởi các 

quy định Luật khai thác khoáng sản, Luật đấu giá, Luật bảo vệ môi trường đặc biệt 

là liên quan đến cảnh quan, khí thải, khói bụi, tiếng ồn, tai nạn lao động… trong sản 

xuất kinh doanh. Do đó khi nghiên cứu về ngành KTCBKD đá xây dựng cần tập 

trung nghiên cứu những nội dung chủ yếu sau: Mức độ ảnh hưởng của pháp luật 

liên quan đến ngành khai thác; Kỹ thuật thăm dò khai thác khoáng sản; Mức độ ảnh 

hưởng bởi môi trường xung quanh; Mức độ an toàn của người lao động trong quá 

trình sản xuất kinh doanh. 

- Pháp luật liên quan đến ngành khai thác khoáng sản đá xây dựng: vì chịu ảnh 

hưởng bởi các quy định luật khai thác khoáng sản, ảnh hưởng đến cảnh quan,…. 

- Thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình khai thác và hoàn nguyên môi trường: 

bảo vệ tài nguyên, hoàn nguyên nguyên môi trường,… 

- Nguồn tài nguyên (dự trữ) được cấp phép khai thác: theo các chuyên gia mỗi DN 

khai thác đều căn cứ vào sản lượng cấp phép do Nhà nước quy định làm cơ sở 

thực hiện hoạt động KTCBKD tại từng mỏ đá ở từng giai đoạn. 

- Kỹ thuật thăm dò, khai thác khoáng sản: có ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, 

chế biến tại DN vì kỹ thuật tiên tiến, hiện đại sẽ thăm dò chính xác lượng đá có 

trong các mỏ. Kỹ thuật khai thác hiện đại giúp DN tiết kiệm chi phí và thời gian 

trong quá trình khai thác, chế biến. 

- Mức độ ảnh hưởng môi trường xung quanh: theo các chuyên gia ngành 

KTCBKD đá xây dựng có ảnh hưởng đáng kể đến môi trường như: tiếng ồn, bụi, 

ảnh hưởng từ việc bắn nổ mìn khai thác đá, vận chuyển đá,… 

- Mức độ an toàn của người lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh: theo các 

chuyên gia ngành khai thác, chế biến là kinh doanh đá xây dựng cần phải quan 

tâm đến mức độ an toàn cho người lao động do có nhiều nguy hiểm gây ra cho 

người lao động như: tai nạn giao thông khi vận hành các xe tải chở đá từ hầm đá 

lên trên đất liền, bắn nổ mìn gây văng đá vào người lao động, nhà của người dân 

sống xung quanh, bụi, tiếng ổn làm ảnh hưởng sức khỏe người lao động,….  

Thứ tư, Hiện nay có nhiều công ty đã được cổ phần hóa từ DN Nhà nước, nhưng cơ 

quan chủ quản lại thuộc về đơn vị hành chính Nhà nước như sở, ban ngành nên tính 
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chủ động trong việc quản lý tài sản và xây dựng cơ chế tài chính gần như là phụ 

thuộc hoàn toàn, vì vậy nó ảnh hưởng rất xấu đến việc vận dụng KTQTCP trong 

DN. Vì việc vận dụng hay tổ chức công tác KTQTCP trong DN cần phải có ngân 

sách để đầu tư về máy móc, phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin và tuyển 

dụng hay đào tạo các cấp lãnh đạo và nhân viên kế toán có đủ năng lực và trình độ 

chuyên môn trong việc nhận thức, am hiểu, vận dụng và tổ chức KTQTCP vào DN. 

Thứ năm, Hiện nay các doanh nghiệp KTCBKD đá xây dựng đã tiến hành xong 

việc cổ phần hóa DN, bước đầu đã có những công ty đủ điều kiện niêm yết trên sàn 

chứng khoán. Việc các DN cổ phần hóa đã có tác động rất lớn tới tư duy và cách 

thức quản lý của ban lãnh đạo công ty, bởi lẻ sức ép của các cổ đông về sự gia tăng 

lợi nhuận khiến nhà quản trị ngoài việc thúc đẩy sự phát triển DN nhằm tăng doanh 

thu, kiểm soát tốt chi phí. Do đó, nhà quản trị DN cần phải có nhận thức về vận 

dụng những công cụ hiện đại trong quản lý và điều hành DN giúp DN hoạt động 

ngày càng hiệu quả, nâng cao giá trị, tính cạnh tranh và phát triển bền vững. Do đó, 

thúc đẩy các nhà quản trị phải vận dụng KTQTCP trong quản lý và điều hành DN. 

Tóm lại, Các điểm như đặc thù chi phí phát sinh của ngành, cách phân loại chi phí, 

hệ thống văn bản pháp lý và đặc thù của ngành KTCBKD đá xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Đông Nam Bộ, nhận thức của nhà quản trị sau khi DN nhà nước cổ phần hóa, 

có tác động đến việc tổ chức công tác KTQTCP trong DN. Vì vậy, việc vận dụng 

KTQTCP trong DN phải thường xuyên xem xét các yếu tố này để điều chỉnh sao 

cho phù hợp nhất nhằm đảm bảo tính hiệu quả vận dụng KTQTCP trong DN hiện 

tại và tương lai. 

2.3. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG 

2.3.1. Lý thuyết ngẫu nhiên (Contigency Theory) 

2.3.1.1. Nội dung  

Trong những năm gần đây, nghiên cứu thực nghiệm quan trọng trong quản lý 

kế toán cho khách sạn và du lịch đã được xuất bản (Harris và Mongiello, 2006). Với 

mục đích giải thích tính đa dạng của các phương pháp kế toán quản lý, các nhà 

nghiên cứu đã áp dụng lý thuyết bất định hay (lý thuyết ngẫu nhiên) để chứng minh 

các khía cạnh cụ thể của một hệ thống kế toán liên quan đến các biến ngữ cảnh như 

thế nào (Emmanuel et al, 1990). Cách tiếp cận ngẫu nhiên đối với KTQT được dựa 

trên giả thiết rằng không có một hệ thống kế toán tổng quát nào phù hợp áp dụng 
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cho tất cả các tổ chức trong mọi trường hợp. Thay vào đó, lý thuyết ngẫu nhiên cho 

thấy rằng các tính năng đặc biệt của một hệ thống kế toán chi phí thích hợp sẽ phụ 

thuộc vào các hoàn cảnh cụ thể trong một tổ chức. Tính hiệu quả của hệ thống 

KTQT hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố bên trong và ngoài DN. Lý thuyết ngẫu 

nhiên cho thấy môi trường kinh doanh, công nghệ, chiến lược, cơ cấu tổ chức và 

văn hóa sẽ quyết định sự lựa chọn của hệ thống kế toán trong DN (Chenhall, 2003). 

Bất kỳ lợi ích hay bất lợi liên quan nào đó là một chức năng của mức độ liên kết 

giữa việc thiết kế hệ thống chi phí của một hệ thống và các tập hợp hoàn cảnh đặc 

biệt của từng DN (Chenhall và Morris, 1986).  

2.3.1.2. Áp dụng lý thuyết ngẫu nhiên vào việc vận dụng KTQTCP 

Lý thuyết ngẫu nhiên giúp tác giả hình thành nên ý tưởng về tác động các 

nhân tố như: chiến lược kinh doanh, môi trường cạnh tranh, các quy định pháp lý, 

trình độ nhân viên kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin, nhu cầu thông tin và 

phương pháp thực hiện các kỹ thuật hiện đại trong quá trình kiểm soát chi phí vì 

ngành KTCBKD đá xây dựng bị chi phối nhiều bởi các quy định của Nhà nước, phụ 

thuộc nhiều vào nguồn tài nguyên như trữ lượng, sản lượng, chất lượng đá,… nên 

mỗi DN phải có những chiến lược ngắn và dài hạn để giúp DN tồn tại và phát triển, 

tạo cơ sở cho việc thiết kế nội dung dàn bài thảo luận cho phần nghiên cứu định tính 

được trình bày tiếp ở chương 3. 

2.3.2. Lý thuyết đại diện (Agency theory) 

2.3.2.1. Nội dung  

Theo Jensen and Mec-kling (1976) đã trình bày về lý thuyết đại diện. Nội 

dung lý thuyết bao gồm các mối quan hệ giữa người quản lý công ty (người đại 

diện) và nhà đầu tư (các cổ đông). Mối quan hệ đại diện còn thể hiện giữa nhà quản 

lý cấp cao, cấp trung và cấp thấp trong DN, giữa người quản lý và người trực tiếp 

sử dụng các nguồn lực.  

Theo Healy và Palepu (2001), cho rằng trong DN luôn có sự tồn tại mối quan 

hệ giữa người chủ DN và người điều hành. Mối quan hệ này được thỏa thuận bằng 

một hợp đồng thể hiện các nội dung cụ thể: khoản thù lao phải trả cho người quản 

lý điều hành và lợi ích của nhà đầu tư đạt được. Để hợp đồng diễn ra đạt kết quả thì 

các nhà quản lý và nhà đầu tư phải sử dụng các thông tin về KTQT như: dự toán 
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ngân sách, kiểm soát, phân bổ các nguồn lực,… giúp nhà quản trị định hướng cho 

DN hoạt động ngày càng tốt hơn. 

2.3.2.2. Áp dụng lý thuyết đại diện vào việc vận dụng KTQTCP 

Lý thuyết đại diện được vận dụng để giải thích cho các nhân tố ảnh hưởng 

như: Tổ chức phân quyền, sự hiểu biết và nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị 

DN, trình độ nhân viên kế toán. Bên cạnh đó, tác giả cho rằng với cách thức tổ 

chức, trình độ và năng lực của nhà quản trị, văn hóa DN sẽ có những ảnh hưởng đến 

nhu cầu về thông tin KTQTCP, các báo cáo nội bộ khác nhau ở các cấp, giai đọan, 

bộ phận nhưng tất cả các nội dung được cung cấp đều hướng về mục tiêu chung là 

phục vụ quản lý điều hành DN. 

2.3.3. Lý thuyết quan hệ lợi ích – chi phí (Cost benefit theory) 

2.3.3.1. Nội dung  

Lý thuyết này đã được các tác giả nghiên cứu như Nick (1993), Eckstein 

(1958), Sanford (1986), Stuart (2010), các nhà nghiên cứu đều nhận định khi tiến 

hành một dự án hay khi đưa ra một quyết định kinh doanh thì phải so sánh lợi ích 

mang lại từ dự án hay quyết định đó. Bên cạnh đó, nhà quản trị doanh nghiệp cũng 

phải tính được toàn bộ chi phí bỏ ra cho dự án hay quyết định. Tuy nhiên, dự án hay 

quyết định được lựa chọn phải đảm bảo nguyên tắc là lợi nhuận mang lại phải lớn 

lớn chi phí bỏ ra. Các tác giả đều cho rằng khi áp dụng hay tổ chức thêm cách thức 

quản lý nào cho DN cũng phải tuân thủ lý thuyết này thì việc tổ chức đó mới hiệu 

quả và thuyết phục được nhà quản trị DN. 

2.3.3.2. Áp dụng lý thuyết quan hệ lợi ích – chi phí vào việc vận dụng KTQTCP 

Tác giả vận dụng lý thuyết quan hệ lợi ích – chi phí tác động đến việc vận 

dụng KTQTCP thông qua hai nhân tố: mức chi phí đầu tư cho việc tổ chức kế toán 

quản trị và lợi ích do thông tin kế toán quản trị mang lại cho DN. Mỗi doanh nghiệp 

sẽ có nhu cầu thông tin khác nhau về KTQTCP, từ đó việc thiết kế hệ thống thông 

tin KTQTCP cung cấp cho nhà quản trị cũng khác nhau nhưng phải đảm bảo mục 

đích chung là cung cấp thông tin cho nhà quản trị trong công tác quản lý, điều hành 

và có cơ sở ra quyết định. Do đó, tác giả vận dụng lý thuyết này nhằm giải thích cho 

nhân tố mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí có tác động đến việc vận dụng KTQTCP 

trong DN.  

2.3.4. Lý thuyết hợp pháp (Legitimacy theory) 
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2.3.4.1. Nội dung  

Nghiên cứu về lý thuyết hợp pháp được bắt đầu của tác giả người Đức Max 

Weber (1922) khi viết về các khái niệm xã hội học. Sau đó, Dowling và Pferffer 

(1975) tiếp tục triển khai các nội dung về tính hợp pháp vào các tổ chức, từ đó hình 

thành lý thuyết hợp pháp. Elkington (1997), cho rằng việc phát triển của DN phải 

đảm bảo 3 khía cạnh: kinh tế, môi trường, xã hội. Elkington (1997, 60): “Lý thuyết 

hợp pháp cho rằng, hoạt động của tổ chức phải theo các giá trị hay các chuẩn mực 

xã hội mà tổ chức đó hoạt động. Việc các tổ chức không tuân thủ các giá trị hay 

chuẩn mực xã hội có thể dẫn tới những khó khăn cho tổ chức đó, trong việc đạt 

được sự ủng hộ của cộng đồng để tiếp tục hoạt động”. Các tác giả đều cùng quan 

điểm, DN phải tuân thủ theo những quy định của Chính phủ, Nhà nước, Luật liên 

quan ngành nghề kinh doanh,… và trách nhiệm của DN đối với xã hội. DN tồn tại 

và phát triển chịu sự quản lý của các cấp từ Chính phủ xuống địa phương, phải tuân 

thủ các quy định liên quan ngành nghề kinh doanh, chính sách thuế, kế toán, môi 

trường,… 

2.3.4.2. Áp dụng lý thuyết hợp pháp vào việc vận dụng KTQTCP 

Khi nghiên cứu về kế toán môi trường thì các nhà nghiên cứu Patten (1992), 

Gray et al. (1995), Deegan et al. (1996a, 1996b), Deegan (2002), Godschalk (2008), 

đã dựa vào lý thuyết hợp pháp để áp dụng kế toán môi trường vào DN. Việc vận 

dụng kế toán môi trường sẽ giúp phát triển kinh tế bền vững và tăng trưởng xanh. 

Việc vận dụng kế toán môi trường vào trong DN còn phụ thuộc nhiều vào nhận thức 

của nhà quản lý cấp cao, vì thể thể hiện trách nhiệm của DN đối với xã hội thông 

qua các báo cáo về môi trường. Đồng thời, sự giám sát của các cơ quan Nhà nước 

liên quan đến các vấn đề về môi trường như khí thải, chất thải, tiếng ồn, ô 

nhiễm,…Do đó, DN phải tuân thủ những quy định của Nhà nước. 

Các DN thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản có nhiều ảnh hưởng nghiêm 

trọng tác động đến môi trường. Cụ thể môi trường xung quanh, tiếng ồn, khói, bụi. 

Liên quan đến nguồn tài nguyên: mức độ khai thác, thời gian và trữ lượng khai thác, 

cảnh quan môi trường xung quanh, hoàn nguyên môi trường, cải tạo cảnh quan sau 

khi hoàn thành giai đoạn khai thác. Ngành KTCBKD đá xây dựng là ngành có 

nhiều rủi ro tai nạn lao động trong quá trình sản xuất: sập hầm, lật xe, thuốc nổ, 

bệnh nghề nghiệp…Do đó, tác giả sử dụng lý thuyết này để giải thích cho hai nhân 
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tố mà có ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong DN là kiểm soát chi phí 

quản lý môi trường, quy định pháp lý bảo vệ tài nguyên trong lĩnh vực khai thác 

khoáng sản. 

2.3.5. Lý thuyết các bên liên quan (Stakeholder theory) 

2.3.5.1. Nội dung  

Freeman (1984), lý thuyết về quản trị tổ chức và đạo đức trong kinh doanh.  

Nội dung lý thuyết đề cập đến giá trị và đạo đức trong quản lý của tổ chức. Lý 

thuyết cho rằng mỗi DN tồn tại và phát triển đều có mối quan hệ giữa các bên liên 

quan như: nguồn lực khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhân viên trong DN, các cấp 

quản lý Nhà nước,… Do đó, DN phải có sự cân bằng các mối quan hệ. Nếu các mối 

hệ hệ bị xung đột, thì DN đặc biệt là các nhà quản lý phải có trách nhiệm can thiệp 

để ổn định, dung hòa và đáp ứng nhu cầu của các mối quan hệ này. Đặc biệt lĩnh 

vực khai thác, chế biến khoáng sản thì tác động của môi trường đến khu vực xung 

quanh nơi khai thác thường xuyên xảy ra. Bên cạnh đó, quản lý của các cấp Nhà 

nước về bảo vệ tài nguyên và môi trường luôn là mối quan tâm hàng đầu trong xu 

thế hội nhập kinh tế. Do đó, các báo cáo liên quan đến môi trường, các quy định 

liên quan ngành nghề kinh doanh được DN thể hiện qua các báo cáo kế toán môi 

trường, báo cáo riêng của ngành. 

2.3.5.2. Áp dụng lý thuyết các bên liên quan vào việc vận dụng KTQTCP 

Tác giả sử dụng lý thuyết các bên liên quan để giải thích cho việc vận dụng 

KTQTCP trong DN. Đặc biệt, ngành KTCBKD đá xây dựng là ngành có mối quan 

hệ các bên liên quan như ảnh hưởng môi trường xung quanh liên quan quá trình 

KTCBKD đá xây dựng như: ô nhiễm, tiếng ồn, bụi, nước thải, ngập, lún,…Do đó, 

khi nghiên cứu về KTQTCP trong DN ngành KTCBKD đá xây dựng phải có nội 

dung kế toán môi trường. Đồng thời lý thuyết này còn được giải thích cho các nhân 

tố đặc thù ngành nghề kinh doanh, quy định pháp lý liên quan ngành nghề, mức độ 

cạnh tranh, nguồn lực khách hàng. 

2.4. TỔNG HỢP CÁC NHÂN TỐ DỰ KIẾN TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN 

DỤNG KTQTCP TRONG CÁC DNKTCBKD ĐÁ XÂY DỰNG Ở CÁC TỈNH 

ĐÔNG NAM BỘ 

2.4.1. Khái niệm về các nhân tố tác động 
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Trên cơ sở tổng quan các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trình 

bày trong chương 1, cơ sở lý thuyết và lý thuyết nền có liên quan đến KTQTCP, tác 

giả tiến hành tổng hợp khái niệm của từng nhân tố dự kiến tác động đến việc vận 

dụng KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

- Chiến lược kinh doanh 

Chiến lược kinh doanh là chương trình hành động, hướng hoạt động của 

doanh nghiệp đến các mục tiêu đã xác định. Chiến lược chính là những giải pháp 

định hướng giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn 

(Tuan Zainun Tuan Mat, 2010) 

- Trình độ nhân viên kế toán trong DN 

Trình độ nhân viên kế toán trong DN bao gồm kiến thức chuyên môn, kỹ 

năng làm việc và luôn cập nhật kiến thức. Trình độ nhân viên kế toán trong DN 

chưa được đào tạo chuyên sâu mảng KTQTCP, nên việc cung cấp thông tin và lập 

các báo cáo dự toán, báo cáo KTQTCP đưa đầy đủ. (Radhakrishna, A., và R. Satya 

Raju, 2015). 

- Nhận thức của người quản lý về KTQTCP 

Nhận thức của nhà quản trị về KTQTCP là người quản lý, trưởng các bộ 

phận phải có những hiểu biết về KTQTCP và hiểu được tầm quan trọng khi vận 

dụng KTQTCP vào DN. (Trần Ngọc Hùng, 2016) 

- Quan hệ giữa lợi ích và chi phí 

Những tác giả (Vaivio, 2004; Laitinen, 2006; Nguyễn Hoản, 2011; Trần 

Ngọc Hùng, 2016) nhận định khi tổ chức KTQTCP trong DN phải quan tâm tính 

hiệu quả của bộ máy kế toán, hoạt động linh hoạt.  

- Quy định pháp lý 

Mỗi ngành nghề kinh doanh đều phải tuân thủ các văn bản pháp luật của nhà 

nước. Tác giả Hoàng Thu Hiền (2017, 39) nhận định về nhân tố Quy định pháp lý 

như sau: “Mỗi chính sách, quy chế quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước và của 

ngành đều gián tiếp ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán nói chung và tổ chức 

kế toán quản tri ̣chi phí nói riêng tại mỗi doanh nghiệp. Ngoài ra, khi Nhà nước ban 

hành Luật kế toán, hệ thống chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán đã ảnh hưởng trực 

tiếp tới công tác tổ chức kế toán tài chính và ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tổ 

chức kế toán quản tri ̣chi phí tại mỗi doanh nghiệp. Mặc dù thông tin kế toán quản 
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tri ̣chi phí cung cấp nhằm phục vụ cho các nhà quản lý ra quyết định phù hợp về 

chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không phải cung cấp cho các cơ 

quan chủ quản. Nhưng thông tin kế toán quản tri ̣chi phí cung cấp một phần thu thập 

từ thông tin kế toán tài chính. Do đó các chính sách, chế độ của Nhà nước hay của 

ngành cũng ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán quản tri ̣chi phí tại mỗi doanh 

nghiệp”. 

- Nhu cầu thông tin 

Mục đích của cung cấp thông tin trong kế toán quản trị là cơ sở cho việc lập 

kế hoạch và ra quyết định (Demski và Feltham 1976; Zimmerman 2016).  

Thông tin liên quan đến chi phí trong quá khứ và hiện tại được cung cấp đầy 

đủ, nhưng những thông tin liên quan đến chi phí trong tương lai chưa được cung cấp 

nên nhà quản lý cần yêu cầu KTQTCP phải cung cấp đầy đủ thông tin về mảng 

KTTC và KTQT. 

- Phương pháp vận dụng 

KTQTCP có nhiều phương pháp, nhưng việc lựa chọn và vận dụng các 

phương pháp hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ nhân viên kế toán trong DN, đặc 

điểm ngành nghề kinh doanh và yêu cầu của các cấp quản trị về thông tin chi phí 

phục vụ cho quá trình quản lý và điều hành DN (Ulf Diefenbach, Andreas, Wald 

Ronald Gleich 2018). 

- Mức độ cạnh tranh thị trường 

Mức độ cạnh tranh thị trường được đề cập đến khả năng của DN trong việc 

tìm hiểu và thay đổi theo nhu cầu của khách hàng. (Hosley và cộng sự, 1994).  

- Văn hóa doanh nghiệp 

Mọi hành vi của người quản lý trong doanh nghiệp đều bị chi phối bởi văn 

hóa doanh nghiệp (Bititci et al. 2006; Herath 2007).  

- Nguồn lực khách hàng 

Sự ảnh hưởng của nhân tố nguồn lực khách hàng đến việc KTQTCP: nhu cầu 

của khách hàng càng nhiều thì lúc này các nhà quản lý DN cần phải có những quyết 

định, kiểm soát về chi phí càng cao để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách 

hàng. (Abdel-Kader và Luther, R., 2008). 

- Đặc thù ngành nghề kinh doanh 
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Mỗi ngành nghề kinh doanh có những đặc thù riêng và sẽ ảnh hưởng đến 

KTQTCP theo thuyết ngẫu nhiên. Mỗi ngành nghề bị ràng buộc bởi những quy 

định, chính sách của Nhà nước cho đặc thù ngành nghề kinh doanh, do đó việc vận 

dụng KTQTCP càng cụ thể cho từng ngành nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin 

kịp thời, đóng góp đáng kể trong quá trình quản lý và điều hành và đạt được lợi 

nhuận mong muốn (Colin Drury, 2007). 

- Tổ chức bộ máy quản lý 

Định nghĩa về nhân tố tổ chức bộ máy quản lý của DN của tác giả Hoàng 

Thu Hiền (2017, 38): “Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp, quy mô doanh 

nghiệp, trình độ, yêu cầu quản lý của các nhà quản tri ̣và tình hình phân cấp quản lý 

tài chính ở doanh nghiệp là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế 

toán quản tri ̣chi phí. Cụ thể là ảnh hưởng đến việc lựa chọn hình thức tổ chức bộ 

máy kế toán (tập trung, phân tán hay hỗn hợp, hoặc tổ chức theo mô hình công ty 

mẹ, con...), ảnh hưởng đến phân công công việc cho các cán bộ kế toán quản tri ̣chi 

phí, mối quan hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp...”  

- Quy trình sản xuất 

Định nghĩa về nhân tố tổ chức sản xuất kinh doanh của tác giả Hoàng Thu 

Hiền (2017, 38): “Mỗi một doanh nghiệp có đặc điểm hoạt động khác nhau, quy 

trình công nghệ, đặc điểm sản phẩm, dịch vụ cũng có thể khác nhau. Do đó, việc tổ 

chức quản lý của doanh nghiệp cũng khác nhau. Từ đó dẫn đến việc tổ chức công 

tác kế toán nói chung và kế toán quản tri ̣chi phí nói riêng cũng khác nhau. Chẳng 

hạn, nếu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ theo đơn đặt hàng thì chi phí sản xuất phát 

sinh phải được tập hợp theo đơn đặt hàng, chỉ những chi phí nào không tập hợp 

riêng theo đơn đặt hàng được thì tập hợp chung sau đó tiến hành phân bổ theo tiêu 

thức thích hợp để tính giá thành từng đơn đặt hàng. Còn nếu doanh nghiệp tổ chức 

cung cấp dịch vụ kiểu hàng loạt thì chi phí tập hợp chung theo kỳ để tính giá thành 

dịch vụ”. 

- Phân cấp quản lý 

KTQTCP phải được phản ánh trong tổ chức bộ máy quản lý và quy trình 

thực hiện, trách nhiệm phải xác định cụ thể (Shields, 1995; Ulf Diefenbach, 

Andreas, Wald Ronald Gleich 2018). 

- Thành quả hoạt động 
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Khái niệm về thành quả hoạt động của DN của tác giả Đoàn Ngọc Phi Anh 

(2012) bao gồm kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ tiêu kết quả 

là mức độ các trung tâm trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đề ra có thể là số tuyệt 

đối hay tương đối bằng cách so sánh số thực tế phát sinh so với kế hoạch. Xét chỉ 

tiêu hiệu quả là kết quả thực tế đạt được so với các nguồn lực được sử dụng để tạo 

ra kết quả đó.  

- Ứng dụng công nghệ thông tin 

Định nghĩa về nhân tố ứng dụng công nghệ thông tin của tác giả Hoàng Thu 

Hiền (2017, 39): “Trong nền kinh tế toàn cầu, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh, 

công tác kế toán được sự hỗ trợ rất lớn từ sự phát triển của khoa học kỹ thuật đó. 

Trên thi ṭrường có rất nhiều doanh nghiệp cung cấp phần mềm kế toán, phần mềm 

quản lý, thiết bi ̣hiện đại phục vụ cho công tác kế toán. Nên công tác kế toán quản 

tri ̣nói chung và kế toán quản tri ̣chi phí nói riêng cũng được thừa hưởng sự tiến bộ 

khoa học kỹ thuật. Nếu doanh nghiệp trang bi ̣các phần mềm kế toán và trang thiết 

bi ḥiện đại cho công tác kế toán thì việc thu thập thông tin kế toán chi phí cũng 

nhanh hơn. Doanh nghiệp có thể ứng dụng khoa học kỹ thuật để mã hóa các đối 

tượng quản lý, mã hóa tài khoản kế toán quản tri ̣chi phí, xác định hình thức kế toán 

quản tri ̣chi phí áp dụng cho phù hợp”.  

2.4.2. Tổng hợp các nhân tố dự kiến tác động đến vận dụng KTQTCP trong 

các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ 

Dựa vào lý thuyết nền và tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước, tác 

giả xây dựng mô hình nghiên cứu dự kiến ban đầu bao gồm 16 nhân tố tác động 

việc vận dụng KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Nhân tố 1: Nhân tố “Chiến lược kinh doanh” có ảnh hưởng đến việc vận 

dụng KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng và có tác động cùng chiều với với 

vận dụng KTQTCP có nghĩa là DNKTCBKD đá xây dựng có xây dựng chiến lược 

rõ ràng, cụ thể trong ngắn và dài hạn sẽ thúc đẩy việc vận dụng KTQTCP vào DN. 

Nhân tố 2: Nhân tố “Trình độ nhân viên kế toán trong DN” có ảnh hưởng 

đến việc vận dụng KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng và có tác động cùng 

chiều với với vận dụng KTQTCP có nghĩa là nhân viên kế toán có trình độ cao và 

am hiểu về KTQTCP và ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực 

KTCBKD đá xây dựng sẽ giúp ích trong việc lập các báo cáo về dự toán, tình hình 
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thực tế phát sinh tại DN và cung cấp thông tin cần thiết, đầy đủ, kịp thời giúp DN 

kiểm soát chi phí và nhà quản trị có thông tin trong việc ra quyết định. 

Nhân tố 3: Nhân tố “Quan hệ giữa lợi ích và chi phí” có ảnh hưởng đến 

việc vận dụng KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng và có tác động cùng chiều 

với với vận dụng KTQTCP có nghĩa là việc tổ chức hay vận dụng KTQTCP vào 

DN phải mang lại hiệu quả và chi phí bỏ ra cho việc đầu tư máy móc thiết bị, phần 

mềm, công nghệ thông tin, con người …phải thấp hơn lợi ích mà KTQTCP mang 

lại cho DN như tiết kiệm chi phí, lợi nhuận tăng, giá trị DN tăng,… sẽ thúc đẩy nhà 

quản trị sẵn sàng vận dụng công cụ KTQTCP vào DN. 

Nhân tố 4: Nhân tố “Mức độ cạnh tranh thị trường” có ảnh hưởng đến việc 

vận dụng KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng và có tác động cùng chiều với 

với vận dụng KTQTCP có nghĩa là nếu doanh nghiệp có mức độ cạnh tranh cao về 

giá bán, thị trường, chăm sóc khách hàng, chất lượng sản phẩm,… gay gắt sẽ thúc 

đẩy việc vận dụng KTQTCP vào DN để kiểm soát chi phí để tăng khả năng cạnh 

tranh của DN. 

Nhân tố 5: Nhân tố “Nguồn lực khách hàng” có ảnh hưởng đến việc vận 

dụng KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng và có tác động cùng chiều với với 

vận dụng KTQTCP có nghĩa là DN muốn có nhiều khách hàng thì việc chăm sóc 

khách hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tìm hiểu thị hiếu và nhu cầu ngày 

càng đa dạng, phức tạp của khách hàng thì việc hạ giá bán, tăng chất lượng sản 

phẩm, chăm sóc tốt khách hàng,… luôn là những tiêu chí được khách hàng quan 

tâm. Do đó, muốn có nhiều khách hàng thì DN cần nhiều thông tin tài chính và phi 

tài chính được cung cấp bởi bộ phận KTQT đặc biệt KTQTCP sẽ thúc đẩy các nhà 

quản trị tăng cường việc vận dụng KTQTCP vào DN. 

Nhân tố 6: Nhân tố “Đặc thù ngành nghề kinh doanh” có ảnh hưởng đến 

việc vận dụng KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng và có tác động cùng chiều 

với với vận dụng KTQTCP có nghĩa là mỗi ngành nghề hoạt động sản xuất kinh 

doanh đều có một quy trình nhất định và chi phí phát sinh ở từng giai đoạn trong 

quy trình đó. DN muốn kiểm soát tốt chi phí thì phải hiểu chi phí phát sinh từ bộ 

phận, giai đoạn nào trong quá trình sản xuất và việc vận dụng KTQTCP trong quản 

lý chi phí là cần thiết. 
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Nhân tố 7: Nhân tố “Tổ chức bộ máy quản lý” có ảnh hưởng đến việc vận 

dụng KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng và có tác động cùng chiều với với 

vận dụng KTQTCP có nghĩa là việc tổ chức bộ máy quản lý tốt, phân chia chức 

năng, trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng sẽ giúp nhà quản trị quản lý tốt công việc 

và kiểm tra giám sát tốt nhân viên trong DN. Bên cạnh đó, nhà quản trị muốn vận 

dụng KTQTCP để đánh giá trách nhiệm ở các bộ phận có liên quan đến chi phí, từ 

đó thúc đẩy nhu cầu vận dụng KTQTCP vào DN. 

Nhân tố 8: Nhân tố “Nhu cầu thông tin” có ảnh hưởng đến việc vận dụng 

KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng và có tác động cùng chiều với với vận 

dụng KTQTCP có nghĩa là nhà quản trị cần thông tin phục vụ cho quá trình quản lý 

và điều hành thì việc vận dụng KTQTCP trong DN là cần thiết để cung cấp thông 

tin cho nhà quản trị kịp thời. 

Nhân tố 9: Nhân tố “Phương pháp thực hiện” có ảnh hưởng đến việc vận 

dụng KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng và có tác động cùng chiều với với 

vận dụng KTQTCP có nghĩa là trong quản lý có rất nhiều công cụ, kỹ thuật tuy 

nhiên việc lựa chọn phương pháp nào phù hợp với DN là điều quan trọng. Do đó, 

việc lựa chọn phương pháp nào mà có thể đáp ứng nhu cầu của nhà quản trị trong 

việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, hữu ích và phục vụ cho quá trình ra 

quyết định và điều hành DN cũng sẽ thúc đẩy việc vận dụng KTQTCP vào DN. 

Nhân tố 10: Nhân tố “Văn hóa DN” có ảnh hưởng đến việc vận dụng 

KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng và có tác động cùng chiều với với vận 

dụng KTQTCP có nghĩa là mọi quyết định của các cấp quản trị điều bị chi phối bởi 

các quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, điều lệ công ty, chức năng và quyền hạn 

của từng cấp rõ ràng và cụ thể. Đặc biệt các DNKTCBKD đá xây dựng là những 

đơn vị có qui mô lớn nên văn hóa về DN được quan tâm hàng đầu. Do chức năng và 

quyền hạn được phân chia cụ thể và rõ ràng nên các nhà quản trị muốn phát triển và 

quản lý tốt DN hay bộ phận thì cần nhiều thông tin để phục vụ cho quá trình kiểm 

soát chi phí và ra quyết định, từ đó thúc đẩy nhà quản trị vận dụng KTQTCP vào 

DN. 

Nhân tố 11: Nhân tố “Quy trình sản xuất sản phẩm” có ảnh hưởng đến việc 

vận dụng KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng và có tác động cùng chiều với 

với vận dụng KTQTCP có nghĩa là quy trình sản xuất càng hiện đại, khép kín và 
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hoạt động hiệu quả sẽ giúp tiết kiệm chi phí. Nhà quản trị luôn luôn muốn DN hoạt 

động mang lại hiệu quả tối ưu thì quy trình sản xuất rất được quan tâm như sản 

phẩm đạt chất lượng, mẫu mã sản phẩm đẹp, chi phí thấp, tỷ lệ sản phẩm hỏng 

thấp,…Từ đó, các nhà quản trị luôn muốn kiểm soát chi phí ở khâu sản xuất đồng 

nghĩa với việc kiểm soát chi phí trong quá trình sản xuất sản phẩm sẽ thúc đẩy việc 

vận dụng KTQTCP vào DN. 

Nhân tố 12: Nhân tố “Quy định pháp lý” liên quan đến ngành nghề kinh 

doanh có ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng 

và có tác động cùng chiều với với vận dụng KTQTCP có nghĩa là DN tuân thủ 

nhiều quy định liên quan đến Luật đấu giá, Luật khai thác, Luật bảo vệ môi trường 

… chi phí phát sinh do đáp ứng những quy định này cao do đó cần kiểm soát và 

quản lý chi phí. Vì vậy, DN càng bị kiểm soát bởi nhiều quy định thì nhu cầu vận 

dụng KTQTCP càng cao. 

Nhân tố 13: Nhân tố “Phân cấp quản lý” có ảnh hưởng đến việc vận dụng 

KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng và có tác động cùng chiều với với vận 

dụng KTQTCP có nghĩa là việc phân cấp rõ ràng về chức năng, trách nhiệm và 

quyền hạn sẽ thúc đẩy các nhà quản trị phát huy vai trò lãnh đạo và điều hành tốt và 

cần nhiều thông tin trong quá trình quản lý, do đó nhà quản trị cần vận dụng 

KTQTCP vào DN. 

Nhân tố 14: Nhân tố “Thành quả hoạt động của DN” có ảnh hưởng đến 

việc vận dụng KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng và có tác động cùng chiều 

với với vận dụng KTQTCP có nghĩa là thành quả hoạt động của doanh nghiệp liên 

quan đến kết quả và hiệu quả. Muốn DN hoạt động tốt thì khâu quản lý phải tốt do 

đó việc vận dụng KTQTCP vào DN giúp DN kiểm soát tốt chi phí và nhận được 

thông tin cung cấp kịp thời từ bộ phận KTQTCP để có cở sở ra quyết định đúng 

đắn. 

Nhân tố 15: Nhân tố “Nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị DN” có tác 

động đến việc vận dụng KTQTCP có ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong 

DNKTCBKD đá xây dựng và có tác động cùng chiều với với vận dụng KTQTCP 

có nghĩa là nhà quản trị phải có kiến thức và am hiểu về ngành nghề và chức năng, 

vai trò của KTQTCP thì mới vận dụng KTQTCP vào DN. 
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Nhân tố 16: Nhân tố “Ứng dụng công nghệ thông tin” có ảnh hưởng đến 

việc vận dụng KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng và có tác động cùng chiều 

với với vận dụng KTQTCP có nghĩa là các thông tin về chi phí phát sinh thường 

xuyên, liên tục và phức tạp nên để có thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ từ bộ 

phận KTQTCP thì việc ứng dụng công nghệ thông tin là cần thiết. Từ đó, nhà quản 

trị thấy được tầm quan trọng của KTQTCP thì sẽ thúc đẩy việc vận dụng KTQTCP 

vào DN. 

Sau khi tác giả tổng lược các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước 

trước đây, đặc biệt là những nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong 

DN và trình bày những lý thuyết nền có liên quan trong việc vận dụng KTQTCP 

vào DN. Tác giả, tiến hành lập bảng tóm tắt các nhân tố dự kiến có tác động đến 

việc vận dụng KTQTCP vào DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ 

(Bảng 2.1) 

Bảng 2.1: Tổng hợp các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP 

từ cơ sở lý thuyết (Dự kiến) 

STT Nhân tố Cơ sở lý thuyết Kỳ vọng 

1 Chiến lược kinh doanh Lý thuyết ngẫu nhiên Cùng chiều 

2 
Trình độ nhân viên kế 

toán DN 

LT ngẫu nhiên 

LT đại diện 
Cùng chiều 

3 
Quan hệ giữa lợi ích và 

chi phí 
LT lợi ích và chi phí Cùng chiều 

4 
Mức độ cạnh tranh của 

thị trường 

LT ngẫu nhiên 

LT các bên liên quan 
Cùng chiều 

5 Nguồn lực khách hàng 
LT ngẫu nhiên 

LT các bên liên quan 
Cùng chiều 

6 
Đặc thù ngành nghề 

kinh doanh 

LT các bên liên quan 

LT hợp pháp 

LT ngẫu nhiên 

Cùng chiều 

7 
Tổ chức bộ máy quản 

lý 
LT đại diện Cùng chiều 

8 Nhu cầu thông tin LT ngẫu nhiên Cùng chiều 
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9 Phương pháp thực hiện LT ngẫu nhiên Cùng chiều 

10 Văn hóa DN LT ngẫu nhiên Cùng chiều 

11 
Quy trình sản xuất sản 

phẩm 

 

LT ngẫu nhiên 
Cùng chiều 

12 

Quy định pháp lý liên 

quan đến ngành nghề 

kinh doanh 

LT ngẫu nhiên 

LT hợp pháp 
Cùng chiều 

13 Phân cấp quản lý 
LT đại diện 

LT các bên liên quan 
Cùng chiều 

14 
Thành quả hoạt động 

của DN 
LT lợi ích và chi phí Cùng chiều 

15 

Nhận thức về KTQTCP 

của  nhà quản trị DN 

có tác động đến việc 

vận dụng KTQTCP 

LT đại diện 

LT các bên liên quan 

LT hợp pháp 

Cùng chiều 

16 
Ứng dụng công nghệ 

thông tin 
LT ngẫu nhiên Cùng chiều 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

Từ tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về các nhân tố 

tác động đến việc vận dụng KTQTCP vào trong DN đã trình bày trong chương 1, 

kết hợp với cơ sở lý thuyết và lý thuyết nền có liên quan đến KTQTCP trình bày 

trong chương 2, tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu dự kiến gồm 16 nhân tố đã trình 

bày mục 2.5. 
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Chiến lược kinh doanh 

Trình độ nhân viên kế toán 

Nhận thức của nhà quản trị về 

KTQTCP 

Quy định pháp lý 

Nhu cầu thông tin 

Phương pháp vận dụng 

Quan hệ giữa lợi ích và chi 

phí 

Mức độ cạnh tranh thị trường 

Văn hóa doanh nghiệp 

Đặc thù ngành nghề kinh 

doanh 

Tổ chức bộ máy quản lý 

Quy trình sản xuất 

Nguồn lực khách hàng 

Thành quả hoạt động 

Ứng dựng công nghệ thông 

tin 

Phân cấp quản lý 

Việc vận dụng KTQTCP vào 

trong các DNKTCBKD đá 

xây dựng ở các tỉnh Đông 

Nam Bộ 

Hình 2.4: Mô hình nghiên cứu dự kiến 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 2 

Trong chương 2, tác giả đã tổng hợp những cơ sở lý thuyết về KTQTCP và 

những lý thuyết nền như: lý thuyết ngẫu nhiên; lý thuyết đại diện; lý thuyết quan hệ 

giữa lợi ích và chi phí; lý thuyết hợp pháp; lý thuyết các bên liên quan; những lý 

thuyết này có liên quan đến việc vận dụng KTQTCP trong DN. Đồng thời, tác giả 

trình bày đặc điểm ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ và đặc 

thù của ngành nghề kinh doanh ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP vào DN. 

Nội dung chương 2, tác giả trình bày những nhân tố tác động đến việc vận dụng 

KTQTCP vào DN nói chung và dự kiến những nhân tố tác động đến việc vận dụng 

KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Dựa trên 

nền tảng chương 1 và 2, tác giả trình bày nội dung và phương pháp nghiên cứu ở 

chương tiếp theo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

Ở chương này, tác giả sẽ trình bày những nội dung cụ thể: 

- Khung NC và quy trình NC. 

- Phương pháp NC. 

- Mô hình NC và giả thuyết NC 

- Xây dựng thang đo cho các nhân tố: nhằm mục tiêu kiểm định lý thuyết và xây 

dựng mô hình, tác giả tiến hành xây dựng các thang đo để đo lường các nhân tố 

tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong các DN ngành KTCBKD đá xây 

dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

- Mẫu khảo sát, cách thức chọn mẫu 

- Phương pháp thu thập dữ liệu 

3.1. KHUNG VÀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Khung nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Quy trình nghiên cứu 

Khung lý thuyết 

- Tổng quan các nghiên cứu trước 

- Lý thuyết nền có liên quan 

Khung thực tiễn 

- Phỏng vấn chuyên gia 

- Thảo luận nhóm 

- Khảo sát thực tế 

Nhận diện nhân tố và mô hình lý thuyết 

liên quan đến việc vận dụng KTQTCP 

vào các DNKTCBKD đá xây dựng 

Xác định mô hình NC, giả thuyết NC 

và thang đo các nhân tố 

Kiểm định và phân tích dữ liệu 

Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

Sơ đồ 3.1: Khung nghiên cứu của luận án 

Nguồn: Đinh Phi Hổ (2014)  
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Quy trình nghiên cứu được thực hiện thông qua hai bước chính là nghiên cứu định 

tính và nghiên cứu định lượng. Quy trình nghiên cứu được thể hiện qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung nghiên cứu được thể hiện qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thang 

đo 

nháp  

 

Tổng quan 

Cơ sở lý thuyết  

 

 

Thảo luận (n=7) 

Tay đôi: 3 

Nhóm: 4  

 

Thang 

đo chính 

thức  

NC định lượng (n = X) 

 

Đo lường độ tin cậy 
 

 

Phân tích nhân tố khám 

phá EFA 

Phân tích mô hình hồi 

qui đa biến 

 

- Kiểm tra hệ số Cronbach 

Apha biến tổng ≥ 0.7 

- Loại các biến có hệ số tương 

quan biến tổng nhỏ 

Kiểm tra phương sai trích 

Kiểm tra các nhân tố rút trích 

Loại các biến có mức tải nhân 

tố nhỏ 

 

Sơ đồ 3.2: Quy trình nghiên cứu 

Nguồn: Nguyễn Đình Thọ (2012) 
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3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.2.1. Nghiên cứu định tính  

NC định tính với nội dung chính: xác định các nhân tố tác động đến việc vận 

dụng KTQTCP trong các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam 

Bộ. Đồng thời, nội dung chính của phương pháp nghiên cứu định tính giúp tác giả 

tìm hiểu thực trạng vận dụng KTQTCP vào trong các DNKTCBKD đá xây dựng ở 

các tỉnh Đông Nam Bộ, trên cơ sở đó xác định các nhân tố tác động việc vận dụng 

KTQTCP vào DNKTCBKD đá xây dựng. 

Để tiến hành NC định tính, tác giả sử dụng dàn bài thảo luận gồm hai phần 

chính: phần giới thiệu và phần thảo luận. Phần thảo luận bao gồm các câu hỏi về 

các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong DN (các câu hỏi này được 

tác giả đúc kết, kế thừa từ tổng quan nghiên cứu trước và cơ sở lý thuyết). Tác giả 

thu thập dữ liệu cho nghiên cứu bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp bao gồm 

ĐỊNH TÍNH ĐỊNH LƯỢNG 

Mục đích: (1) Xác định nhân tố; (2) 

Xây dựng, hoàn thiện thang đo các 

nhân tố tác động đến việc vận dụng 

KTQTCP vào trong các DN ngành 

KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh 

Đông Nam Bộ 

Phương pháp NC: Phỏng vấn 

chuyên gia 

Công cụ NC: Thảo luận nhóm (4 

nhóm), thảo luận tay đôi (3 chuyên 

gia) 

Công cụ thu thập dữ liệu: Dàn bài 

thảo luận 

Đối tượng: Thành viên HĐQT, Hội 

đồng thành viên, KTT, giám đốc tài 

chính, tổng giám đốc, các giảng 

viên Đại học 

Mục đích: Đo lường các nhân tố tác 

động đến việc vận dụng KTQTCP 

vào trong các DN; Kiểm định và 

lượng hóa mối quan hệ giữa các 

nhân tố trong mô hình. 

Phương pháp NC: Khảo sát 

Công cụ NC: Gửi phiếu khảo sát 

qua các hình thức thư, internet, trực 

tiếp 

Công cụ thu thập dữ liệu: Bảng câu 

hỏi chi tiết 

Đối tượng: Thành viên HĐQT, Hội 

đồng thành viên, giám đốc tài 

chính, tổng giám đốc, KTT, Trưởng 

các bộ phận (Kế toán, kinh doanh, 

kế hoạch). 
Sơ đồ 3.3: Nội dung nghiên cứu 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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thảo luận tay đôi (3 chuyên gia) và thảo luận nhóm (4 nhóm chuyên gia) (Phụ lục 

06, 07). Quy trình thu thập dữ liệu được tiến hành qua các bước: Thảo luận chính 

thức; trình bày dữ liệu thu thập, xác nhận dữ liệu theo sơ đồ 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Thảo luận chính thức: Tác giả tiến hành tiến hành thay đổi thu thập dữ liệu 

theo hướng chọn bảng câu hỏi mở; loại bỏ phần trình bày tổng quan các khám phá 

từ các nghiên cứu trước để thu thập ý kiến khách quan hơn; bổ sung thêm phần thảo 

luận về các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong các DNKTCBKD 

đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ sao cho phù hợp.  

Trình bày, xác nhận dữ liệu thu thập: sau buổi thảo luận chính thức, tác giả 

tiến hành phân tích và trình bày kết quả thảo luận của từng đối tượng nhằm giúp tác 

giả chỉnh sửa lại, xác nhận dữ liệu đã thu thập. Bước công việc này giúp cho tác giả 

có được dữ liệu dùng cho bước phân tích dữ liệu cho nghiên cứu định tính chính 

thức. 

Thành phần tham dự đóng góp ý kiến tại các cuộc thảo luận dựa trên nội 

dung đã được chuẩn bị các câu hỏi về các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng 

KTQTCP trong DN ngành KTCBKD đá xây dựng (Phụ lục 04, 05) 

  

THẢO LUẬN 

CHÍNH THỨC 

TRÌNH BÀY, XÁC NHẬN DL  

Dàn bài thảo luận chính 

thức 

Thu thập ý kiến cho 

nghiên cứu định tính 

Dàn bài trình bày kết quả thảo 

luận của từng đối tượng 

Chỉnh sửa DL; Chuẩn bị phân tích 

dữ liệu nghiên cứu định tính 

Sơ đồ 3.4: Quy trình nghiên cứu định tính 
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Bảng 3.1: Thành viên tham gia cuộc thảo luận 

Số lượng: Tổng 7, trong đó 3 thành viên chuyên gia và 4 nhóm chuyên gia (12 

thành viên từ DN) 

STT CÔNG VIỆC VỊ TRÍ ĐIỀU KIỆN CHUYÊN 

MÔN 

1 Chuyên gia tại 

DN 

KTT, Ban 

giám đốc, Hội 

đồng quản trị, 

Hội đồng 

thành viên, 

Trưởng các bộ 

phận (Kế toán, 

Kế hoạch, 

kinh doanh,…) 

Cử nhân trở 

lên.  

Tham gia quản 

lý trực tiếp 

hoặc quản lý 

mảng KTQT, 

KTQTCP có 

thâm niên từ 

10 năm trở lên 

2 Giảng viên Tham gia 

giảng dạy, tư 

vấn KTQT, 

KTQTCP 

Tiến sĩ  Tham gia 

giảng dạy, 

nghiên cứu và 

tư vấn các DN 

về KTQT, 

KTQTCP có 

thâm niên từ 

10 năm trở lên 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Kết quả của cuộc thảo luận từ các chuyên gia sẽ giúp tác giả xác định nhân tố 

ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong DN. 

Các bước tiếp theo có liên quan đến phân tích, trình bày kết quả nghiên cứu 

định tính sẽ được giới thiệu ở chương 4, (Phụ lục 10) 

3.2.2. Nghiên cứu định lượng 

Sau nghiên cứu định tính, tác giả tiến hành đo lường các nhân tố tác động 

đến việc vận dụng KTQTCP trong các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh 

Đông Nam Bộ thông qua các phép kiểm định thích hợp và mô hình hồi qui. 



61 
 

 

Theo Đinh Phi Hổ (2014), nghiên cứu định lượng bao gồm hai phương pháp 

chính là khảo sát và thực nghiệm. Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng phương 

pháp khảo sát vì phương pháp này là dạng thiết kế để thu thập dữ liệu phổ biến nhất 

trong nghiên cứu định lượng, đặc biệt là trong các thị trường chưa được phát triển, 

dữ liệu thứ cấp thường không có hoặc không đầy đủ, độ tin cậy không cao. 

3.2.2.1. Nghiên cứu định lượng được thực hiện qua các bước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.5: Quy trình nghiên cứu định lượng 

Nguồn: Đinh Phi Hổ (2014) 

Bước 1: Dựa trên đặc điểm nghiên cứu: tác giả giới thiệu nội dung nghiên cứu, lựa 

chọn phương pháp nghiên cứu và phương pháp chọn mẫu nghiên cứu. 

Bước 2: Xây dựng thang đo và thiết kế bảng câu hỏi: để đo lường các khái niệm 

nghiên cứu, tác giả tiến hành xây dựng thang đo. Để xây dựng thang đo, tác giả 

tham khảo các nghiên cứu trước được rút ra từ phần tổng quan, cơ sở lý thuyết kết 

hợp với phỏng vấn chuyên gia. 

Bước 1: 

Mục tiêu nghiên cứu 

Bước 2: 

Xây dựng thang đo, thiết kế bảng câu hỏi 

Bước 3: 

Thu thập dữ liệu 

Bước 4: 

Đánh giá thang đo 

Bước 5: 

Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Bước 6: 

Đo lường tác động của các nhân tố 
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Bước 3: Thu thập dữ liệu: để thu thập dữ liệu phục vụ cho mục đích kiểm định giả 

thuyết nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp khảo sát với công cụ là bảng câu 

hỏi khảo sát. 

Bước 4: Đánh giá thang đo. 

Bước 5: Kiểm định giả thuyết nghiên cứu: các phép kiểm định thích hợp được lựa 

chọn để kiểm định giả thuyết nghiên cứu. 

Bước 6: Đo lường tác động của các nhân tố3: Thực hiện thông qua việc xây dựng 

mô hình hồi qui đa biến. 

3.2.2.2. Nội dung nghiên cứu định lượng 

Nghiên cứu định lượng hướng đến những nội dung sau: Đo lường các nhân 

tố tác động; Kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố này; Xác định mô hình đo 

lường các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong các DN ngành 

KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Căn cứ vào kết quả phân tích nhận diện, khám phá các nhân tố tác động đến 

việc vận dụng KTQTCP trong các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh 

Đông Nam Bộ từ nghiên cứu định tính (trình bày mục 4.1.2 Kết quả nghiên cứu 

định tính). Từ 16 nhân tố ban đầu được chuyển thành 6 nhân tố do sau khi thảo 

luận với chuyên gia, kết quả là: Bỏ nhân tố “Nguồn lực khách hàng”. Thêm nhân tố 

mới “Kiểm soát chi phí quản lý môi trường”. Có 4 nhân tố giữ nguyên: Chiến lược 

kinh doanh; Quan hệ giữa lợi ích và chi phí; Trình độ nhân viên kế toán trong DN; 

Nhận thức của nhà quản trị về KTQTCP. Nhân tố điều chỉnh “Quy định pháp lý về 

quản lý và khai thác tài nguyên. Những nhân tố còn lại sẽ lồng ghép vào 4 nhân tố 

giữ nguyên và 1 nhân tố điều chỉnh. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các giả thuyết 

nghiên cứu. 

Bảng 3.2: Các giả thuyết nghiên cứu và mối liên hệ với lý thuyết nền 

STT Giả thuyết Cơ sở lý thuyết Kỳ vọng 

1 
X1: Chiến lược 

kinh doanh 
Lý thuyết ngẫu nhiên Cùng chiều 

2 
X2: Quy định pháp 

lý 

LT các bên liên quan 

LT hợp pháp 
Cùng chiều 
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3 

X3: Kiểm soát chi 

phí quản lý môi 

trường 

LT các bên liên quan 

LT hợp pháp 
Cùng chiều 

4 
X4: Trình độ nhân 

viên kế toán DN 

LT ngẫu nhiên 

LT đại diện 
Cùng chiều 

5 

X5: Nhận thức về 

KTQTCP của  nhà 

quản trị DN  

LT đại diện 

LT các bên liên quan 

LT hợp pháp 

Cùng chiều 

6 
X6: Quan hệ giữa 

lợi ích và chi phí 
LT lợi ích và chi phí Cùng chiều 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

(Phân tích nhân tố khám phá được trình bày chi tiết tại chương 4, mục 4.1 

“Kết quả nghiên cứu định tính” và phụ lục 10) 

3.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

3.3.1. Mô hình nghiên cứu  

Mô hình này tác giả tổng hợp từ Bảng 2.1 và kết quả nghiên cứu của chuyên 

gia được trình bày chi tiết tại chương 4, mục 4.1 và phụ lục 07. 

Xét từng nhân tố liên quan đến ngành KTCBKD đá xây dựng: 

 Chiến lược kinh doanh 

Chiến lược kinh doanh của các DNKTCBKD đá xây dựng chưa được xây 

dựng cụ thể, rõ ràng chi tiết cho từng giai đoạn và chưa gắn kết các chi phí vào 

trong chiến lược kinh doanh của DN nên nhà quản lý chưa thấy rõ tầm quan trọng 

của kiểm soát chi phí. Đối với các DNKTCBKD đá xây dựng thì việc xây dựng 

chiến lược kinh doanh dài hạn cho DN là rất cần thiết bởi vì ngành nghề này chịu sự 

ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, thời hạn và trữ lượng 

khai thác. Do đó, nhìn các báo cáo KTTC cho kết quả và hiệu quả trong quá khứ và 

hiện tại của DN cao, nhưng khi xét về tương lai thì các nhà quản trị chưa thấy được 

DN sẽ làm gì, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ gì?... 

 Quy định pháp lý 

Ngành KTCBKD đá xây dựng chịu sự tác động bởi nhiều quy định Nhà nước 

liên quan quá trình khai thác, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ảnh hưởng xung quanh 

khu vực khai thác, chế biến, an toàn lao động, các khoản bị phạt,… các chi phí này 
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thường xuyên phát sinh và có giá trị lớn và cần được kiểm soát vì có ảnh hương đến 

chi phí giá thành sản phẩm, giá vốn và kết quả hoạt động của DN. Bên cạnh đó, 

Ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ chịu sự chi phối khắt khe 

của các quy định Nhà nước trong quá trình quản lý và điều hành, khi DN không 

tuân thủ các quy định sẽ bị đình chỉ, cấm không cho DN tiếp tục khai thác, chế biến 

và kinh doanh. Đặc biệt ngành cũng có nhiều rủi ro trong quá trình sản xuất nên 

việc an toàn lao động cần được quan tâm hàng đầu. 

 Kiểm soát chi phí môi trường 

Các DN hiện nay muốn tồn tại và phát triển thì việc kiểm soát chi phí đang 

được quan tâm hàng đầu. Trong lĩnh vực KTCPKD đá xây dựng, chi phí phát sinh 

liên quan đến hoạt động sản xuất và chi phí môi trường đều theo dõi chung vào tài 

khoản 627 “Chi phí sản xuất chung”. DN muốn kiểm soát chi phí phải biết rõ chi 

phí phát sinh từ bộ phận nào, do đó cần theo dõi chi tiết chi phí phát sinh liên quan 

đến sản xuất và chi phí phát sinh liên quan đến môi trường để dễ dàng theo dõi và 

kiểm soát chi phí. 

 Trình độ nhân viên kế toán trong DN 

Trình độ nhân viên kế toán trong DN cần được đào tạo chuyên sâu mảng 

KTQTCP và am hiểu về ngành khai thác, chế biến khoáng sản sẽ cung cấp thông tin 

và lập các báo cáo dự toán, báo cáo KTQTCP đầy đủ, kịp thời giúp nhà quản trị 

kiểm soát chi phí và ra quyết định trong quá trình quản lý và điều hành đạt hiệu quả. 

 Nhận thức của người quản lý về KTQTCP 

Các DNKTCBKD đá xây dựng phần lớn tiền thân là các DN nhà nước nên 

bộ máy quản lý được bố trí đầy đủ các bộ phận. Tuy nhiên, cách nhìn nhận của nhà 

quản trị trong quá trình quản lý thời bao cấp và thời nay có nhiều thay đổi. Do đó, 

nhà quản trị cần nâng cao vai trò quản trị của mình trong DN. Đặc biệt ngành 

KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ có lợi thế là chất lượng sản phẩm 

cao hơn các vùng khác trên cả nước, hiệu quả hoạt động tốt. Bên cạnh đó, ngành 

KTCBKD đá xây dựng có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và nguồn tài nguyên. 

Các nhà quản trị trong giai đoạn hiện nay phải cố gắng quản lý và điều hành DN đạt 

hiệu quả cao và phát triển bền vững. Do đó, nhà quản trị DN cần phải tăng cường 

vận dụng những công cụ kỹ thuật hiện đại trong quá trình quản lý giúp cho việc ra 
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quyết định chính xác và đúng đắn trên cơ sở các dữ liệu được cung cấp đầy đủ, kịp 

thời từ công cụ KTQTCP. 

 Quan hệ giữa lợi ích và chi phí 

Hiện tại, các DNKTCBKD đá xây dựng đang lồng ghép mảng KTTC và 

KTQT vào nhau. Nhân viên mảng KTTC kiêm luôn mảng KTQT, chưa có sự tách 

rời ra giữa KTTC và KTQT nên các nhà quản lý chưa thấy hết tầm quan trọng của 

KTQTCP. Vì theo các báo cáo mà KTTC cung cấp thì bộ phận kế toán hiện tại đã 

cung cấp thông tin về kết quả hoạt động của DN hàng năm đều đầy đủ thông tin, 

nên việc vận dụng hay sử dụng thêm công cụ, kỹ thuật quản lý hiện đại vào DN là 

không cần thiết vì sợ tốn kém chi phí. Bên cạnh đó, nhà quản trị chưa thấy chắc 

chắn là việc vận dụng KTQTCP vào DN đạt hiệu quả và có thể giúp DN kiểm soát 

chi phí, nên chưa mạnh dạn áp dụng vào DN một cách đầy đủ các nội dung của 

KTQTCP. 

Tổng hợp kết quả nghiên cứu định tính, tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu dự 

kiến của luận án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.6: Mô hình nghiên cứu dự kiến 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Từ những nội dung đã trình bày mục 3.1, 3.2, tác giả đề xuất phương trình 

hồi quy dự kiến phản ánh mối tương quan giữa “Các nhân tố tác động việc vận 

Chiến lược kinh doanh 

(X1) 

Quy định pháp lý (X2) 

Kiểm soát chi phí quản lý môi 

trường (X3) 

Trình độ nhân viên kế toán 

(X4) 

 

Nhận thức về KTQTCP (X5) 

 

Quan hệ giữa lợi ích và chi phí 

(X6) 

 

Việc vận dụng KTQTCP trong 

DN ngành KTCBKD đá xây 

dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ 

(KQVD) 
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dụng KTQTCP trong các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam 

Bộ” theo phương trình hồi qui như sau: 

Đối với các yêu cầu chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố tác động đến việc vận dụng 

KTQTCP trong các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

KQVD= α + ß1 X1 + ß2 X2 + ß3 X3 + ß4 X4 + ß5 X5 + ß6 X6 + ε 

Với: 

X1 = Wi1 CLKD 1 + Wi2 CLKD 2 +... + Wi5 CLKD 5 + Wi6 CLKD 6     

X2 = Wi1 QDPL 1 + Wi2 QDPL 2 +... + Wi5 QDPL 5 + Wi6 QDPL 6     

X3 = Wi1 KSCP 1 + Wi2 KSCP 2 + Wi3 KSCP 3 + Wi4 KSCP 4 

X4 = Wi1 TDKT 1 + Wi2 TDKT 2 + Wi3 TDKT 3 + Wi4 TDKT 4   

X5 = Wi1 NTKT 1 + Wi2 NTKT 2 + Wi3 NTKT 3 + Wi4 NTKT 4 

X6 = Wi1 QHLC 1 + Wi2 QHLC 2 + Wi3 QHLC 3  

+ KQVD: Nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP vào trong các DN ngành 

KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ (KQVD) 

+ X1: Nhân tố chiến lược kinh doanh 

+ X2: Quy định pháp lý 

+ X3: Kiểm soát chi phí môi trường  

+ X4: Nhân tố trình độ nhân viên kế toán của DN 

+ X5: Nhân tố nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị DN. 

+ X6: Nhân tố mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí 

3.3.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết NC và mô hình NC là hai công cụ phổ biến được sử dụng để hỗ 

trợ quá trình phân tích định lượng trong nghiên cứu. 

Thông qua quá trình phân tích định tính trong giai đoạn nghiên cứu khám 

phá, tác giả đưa ra các giả thuyết nghiên cứu như sau: 

Giả thuyết 1: Nhân tố chiến lược kinh doanh có tác động đến việc vận dụng 

KTQTCP tại các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Giả thuyết 2: Nhân tố quy định pháp lý về khai thác và quản lý tài nguyên có tác 

động đến việc vận dụng KTQTCP tại các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các 

tỉnh Đông Nam Bộ. 

Giả thuyết 3: Nhân tố kiểm soát chi phí môi trường có tác động đến việc vận dụng 

KTQTCP tại các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 
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Giả thuyết 4: Nhân tố trình độ nhân viên kế toán có tác động đến việc vận dụng 

KTQTCP tại các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Giả thuyết 5: Nhân tố nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị DN có tác động đến 

việc vận dụng KTQTCP tại các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông 

Nam Bộ. 

Giả thuyết 6: Nhân tố mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí có tác động đến việc vận 

dụng KTQTCP tại các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

3.4. THANG ĐO 

3.4.1. Nguyên tắc xây dựng thang đo 

Căn cứ xây dựng thang đo: Theo (Green, 2003; Tabachnick & Fidell, 2007; 

Đinh Phi Hổ, 2014) cho rằng có ba cách thức xây dựng thang đo: (1) sử dụng thang 

đo đã có sẵn; (2) sử dụng thang đo đã có nhưng điều chỉnh cho phù hợp với bối 

cảnh nghiên cứu; (3) xây dựng thang đo mới. Trong nghiên cứu này, tác giả xây 

dựng thang đo mới đối với nhân tố “Kiểm soát chi phí quản lý môi trường” và điều 

chỉnh thang đo đã có sẵn để phù hợp với bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam thông 

qua các ý kiến từ phỏng vấn các chuyên gia.  

Cấp độ thang đo: Tất cả các biến quan sát trong bảng câu hỏi (thành phần 

thang đo) đều sử dụng thang đo Likert 5 bậc với việc lựa chọn số 1 là hoàn toàn 

không đồng ý với phát biểu và việc lựa chọn số 5 là hoàn toàn đồng ý với phát biểu. 

(Green, 2003; Tabachnick & Fidell, 2007; Đinh Phi Hổ, 2014) 

3.4.2. Thang đo đo lường các nhân tố tác động việc vận dụng KTQTCP trong 

các DN 

(1) Thang đo đo lường các nhân tố này được xây dựng dựa trên thang đo của các 

nghiên cứu trước và được tác giả điều chỉnh khi sử dụng cho nghiên cứu trong lĩnh 

vực KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ thông qua ý kiến thu thập từ 

thảo luận tay đôi, thảo luận nhóm với các chuyên gia. Những thang đo của các nhân 

tố được điều chỉnh như: (1) Chiến lược kinh doanh; (2) Quy định pháp lý về khai 

thác và quản lý tài nguyên; (3) Nhận thức về KTQTCP; (4) Quan hệ giữa lợi ích và 

chi phí; (5) Trình độ nhân viên kế toán. 

(2) Xây dựng thang đo mới cho nhân tố “Kiểm soát chi phí quản lý môi trường” 

thông qua ý kiến thu thập từ thảo luận tay đôi, thảo luận nhóm với các chuyên gia. 

Khái niệm về các nhân tố đã được tổng hợp ý kiến từ các chuyên gia  
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Bảng 3.3: Khái niệm các nhân tố 

STT Nhân tố Khái niệm 

Áp dụng và điều chỉnh phù 

hợp với cho ngành KTCBKD 

đá xây dựng 

1 
Chiến lược kinh 

doanh 

Chiến lược kinh 

doanh là chương trình 

hành động, hướng 

hoạt động của doanh 

nghiệp đến các mục 

tiêu đã xác định. 

Chiến lược chính là 

những giải pháp định 

hướng giúp doanh 

nghiệp đạt được 

những mục tiêu trong 

ngắn hạn và dài hạn. 

(Tuan Zainun Tuan 

Mat, 2010) 

 

Hoàn toàn đồng ý và vận dụng 

vào trong các DNKTCBKD đá 

xây dựng ở các tỉnh Đông Nam 

Bộ 

2 

Quy định pháp 

lý về khai thác 

và quản lý tài 

nguyên 

 

Mỗi ngành nghề kinh 

doanh đều phải tuân 

thủ các văn bản pháp 

luật của nhà nước. 

Hoàng Thu Hiền 

(2017) 

Đề cập đến những vấn đề về 

pháp luật liên quan ngành nghề 

KTCBKD đá xây dựng. Bao 

gồm các nội dung: 

- Mức độ ảnh hưởng của 

pháp luật liên quan 

ngành khai thác khoáng 

sản đá xây dựng 

- Thủ tục pháp lý liên 

quan quá trình khai thác 

và hoàn nguyên môi 

trường đá xây dựng 

- Nguồn tài nguyên (trữ 
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lượng) được cấp phép 

khai thác đá xây dựng 

- Kỹ thuật thăm dò, khai 

thác khoáng sản đá xây 

dựng. 

3 

Kiểm soát chi 

phí quản lý môi 

trường. 

 

Định nghĩa về kiểm 

soát chi phí quản lý 

môi trường là: “Quá 

trình thu thập, xử lý 

và cung cấp thông tin 

chi phí môi trường 

cho nhà quản trị nội 

bộ nhằm gia tăng lợi 

ích kinh tế và cải thiện 

hiệu quả môi trường 

hướng tới mục tiêu 

phát triển bền vững”. 

(Lê Thị Tâm 2018, 

trang 17) 

 

Kiểm soát những chi phí phát 

sinh liên quan đến vấn đề khai 

thác và bảo vệ môi trường. Bao 

gồm các nội dung cần được 

quan tâm: 

- Chi phí quản lý môi 

trường được xác định là 

một trong những chỉ 

tiêu của kế toán quản trị 

môi trường 

- Chi phí quản lý môi 

trường được các nhà 

quản trị quan tâm 

- Kiểm soát chi phí quản 

lý mội trường có ảnh 

hưởng đến việc nâng 

cao hiệu quả kinh tế - xã 

hội trong hoạt động của 

doanh nghiệp 

- Chi phí quản lý môi 

trường được sự quan 

tâm của các bên liên 

quan 

4 
Trình độ nhân 

viên kế toán 

Trình độ nhân viên kế 

toán trong DN bao 

gồm kiến thức chuyên 

môn, kỹ năng làm 

Bao gồm kiến thức chuyên 

môn, kỹ năng làm việc và luôn 

cập nhật kiến thức. Đồng thời 

phải có kiến thức và am hiểu 
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việc và luôn cập nhật 

kiến thức 

(Radhakrishna, A., và 

R. Satya Raju, 2015). 

về ngành nghề kinh doanh đá 

xây dựng 

5 
Nhận thức về 

KTQT 

Nhận thức của nhà 

quản trị về KTQT là 

người quản lý, trưởng 

các bộ phận phải có 

những hiểu biết về 

KTQT và hiểu được 

tầm quan trọng khi 

vận dụng KTQT vào 

DN. (Trần Ngọc 

Hùng, 2016) 

Điều chỉnh nội dung KTQT 

thành KTQTCP. Người quản 

lý, trưởng các bộ phận phải có 

những hiểu biết về KTQTCP 

và hiểu được tầm quan trọng 

khi vận dụng KTQTCP vào 

DN 

6 

Quan hệ giữa lợi 

ích và chi phí 

 

Theo (Nguyễn Hoản, 

2011; Trần Ngọc 

Hùng, 2016) nhận 

định khi tổ chức 

KTQTCP trong DN 

phải quan tâm tính 

hiệu quả của bộ máy 

kế toán, hoạt động 

linh hoạt. 

Khi tổ chức hay sử dụng một 

phương pháp, công cụ nào 

trong quản lý cũng phải xem 

xét mối quan hệ giữa lợi ích và 

chi phí. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Thang đo Nhân tố chiến lược kinh doanh: Thang đo này được lấy từ thang đo gốc 

của tác giả (Tuan Zainun Tuan Mat, 2010) bao gồm 5 biến quan sát và theo ý kiến 

của chuyên gia bổ sung thêm biến quan sát “Vai trò của nhà quản lý có ảnh hưởng 

đáng kể đến chiến lược của DN”. Tóm lại, thang đó của nhân tố chiến lược kinh 

doanh bao gồm: (1) Sứ mệnh công ty được xác định rõ ràng; (2) Mục tiêu chiến 

lược công ty được xây dựng cụ thể; (3) Kế hoạch chiến lược mang tính khả thi và 

phân bổ nguồn lực hợp lý; (4) Vai trò của nhà quản lý có ảnh hưởng đáng kể đến 
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chiến lược của DN; (5) Cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau khi bán; (6) Sản xuất hàng hóa, 

dịch vụ chuyên biệt theo yêu cầu của khách hàng. 

Thang đo Quy định pháp lý: các tác giả Khaled Abed Hutaibat (2005), 

Abdel - Kader, Luther, R. (2008) đều nhận định nhân tố này Quy định pháp lý có 

tác động đến việc vận dụng KTQT trong doanh nghiệp. Nhưng theo ý kiến chuyên 

gia từ việc phỏng vấn, việc vận dụng KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng sẽ 

phụ thuộc vào đặc thù ngành nghề bao gồm các nội dung sau:  

- Pháp luật liên quan đến ngành khai thác khoáng sản đá xây dựng: vì chịu ảnh 

hưởng bởi các quy định luật khai thác khoáng sản, ảnh hưởng đến cảnh quan,…. 

- Thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình khai thác và hoàn nguyên môi trường: 

bảo vệ tài nguyên, hoàn nguyên nguyên môi trường,… 

- Nguồn tài nguyên (dự trữ) được cấp phép khai thác: theo các chuyên gia mỗi DN 

khai thác đều căn cứ vào sản lượng cấp phép do Nhà nước quy định làm cơ sở 

thực hiện hoạt động KTCBKD tại từng mỏ đá ở từng giai đoạn. 

- Kỹ thuật thăm dò, khai thác khoáng sản: có ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, 

chế biến tại DN vì kỹ thuật tiên tiến, hiện đại sẽ thăm dò chính xác lượng đá có 

trong các mỏ. Kỹ thuật khai thác hiện đại giúp DN tiết kiệm chi phí và thời gian 

trong quá trình khai thác, chế biến. 

- Mức độ ảnh hưởng môi trường xung quanh: theo các chuyên gia ngành 

KTCBKD đá xây dựng có ảnh hưởng đáng kể đến môi trường như: tiếng ồn, bụi, 

ảnh hưởng từ việc bắn nổ mìn khai thác đá, vận chuyển đá,… 

- Mức độ an toàn của người lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh: theo các 

chuyên gia ngành khai thác, chế biến là kinh doanh đá xây dựng cần phải quan 

tâm đến mức độ an toàn cho người lao động do có nhiều nguy hiểm gây ra cho 

người lao động như: tai nạn giao thông khi vận hành các xe tải chở đá từ hầm đá 

lên trên đất liền, bắn nổ mìn gây văng đá vào người lao động, nhà của người dân 

sống xung quanh, bụi, tiếng ổn làm ảnh hưởng sức khỏe người lao động,….  

Tổng hợp ý kiến các chuyên gia, do đó thang đo Quy định pháp lý đổi tên 

thành Quy định pháp lý về khai thác và quản lý tài nguyên sẽ điều chỉnh lại từ 

thang đo gốc của tác giả Khaled Abed Hutaibat (2005), Abdel-Kader and Luther, 

R.(2008) bao gồm các biến quan sát: (1) Mức độ ảnh hưởng của pháp luật liên quan 

ngành khai thác đá xây dựng; (2) Thủ tục pháp lý liên quan quá trình khai thác và 
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hoàn nguyên môi trường; (3) Nguồn tài nguyên (trữ lượng) được cấp phép khai thác 

đá xây dựng; (4) Kỹ thuật thăm dò, khai thác đá xây dựng; (5) Mức độ ảnh hưởng 

đến môi trường xung quanh; (6) Mức độ an toàn của người lao động trong quá trình 

sản xuất. 

Thang đo Nhân tố trình độ nhân viên kế toán của DN: dựa vào thang đo 

gốc của các tác giả (Radhakrishna, A., và R. Satya Raju, 2015) và đóng góp ý kiến 

từ chuyên gia bao gồm các biến quan sát: (1) Nhân viên kế toán đào tạo chuyên sâu 

về kế toán quản trị; (2) Nhân viên kế toán có am hiểu về lĩnh vực hoạt động; (3) 

Nhân viên kế toán được cập nhật thường xuyên về kiến thức chuyên môn; (4) Nhân 

viên kế toán có kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện KTQTCP phù hợp với đặc 

điểm ngành nghề hoạt động. 

Thang đo Nhân tố nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị DN: dựa vào 

thang đo gốc của tác giả Trần Ngọc Hùng (2016) và có điều chỉnh theo ý kiến 

chuyên gia, bao gồm 4 biến quan sát: (1) Nhà quản trị DN đánh giá cao về tính hữu 

ích của công cụ kỹ thuật KTQTCP; (2) Nhà quản trị DN có hiểu biết về các công cụ 

kỹ thuật KTQTCP; (3) Nhà quản trị DN có nhu cầu cao về vận dụng KTQTCP; (4) 

Nhà quản trị DN chấp nhận mức chi phí cao trong việc đầu tư vận dụng KTQTCP. 

Thang đo Nhân tố mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí: dựa vào thang đo 

gốc của tác giả Trần Ngọc Hùng (2016) và có điều chỉnh theo theo ý kiến chuyên 

gia, bao gồm 3 biến quan sát: (1) Yêu cầu chi phí đầu tư công nghệ phục vụ việc tổ 

chức KTQTCP; (2) Yêu cầu chi phí tư vấn từ các tổ chức/chuyên gia về tổ chức 

KTQTCP; (3) Yêu cầu tổ chức KTQTCP phải mang tính hiệu quả. 

Thang đo Việc vận dụng KTQTCP trong các DN khai thác, chế biến và 

kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ: căn cứ vào thang đo gốc của 

tác giả Trần Ngọc Hùng (2016) và có điều chỉnh theo theo ý kiến chuyên gia là bổ 

sung thêm biến quan sát “Việc vận dụng kế toán môi trường” và “Quản trị chi phí 

chiến lược” vào trong DN vì liên quan đặc thù ngành nghề kinh doanh. Vậy thang 

đo này bao gồm 5 biến quan sát như: (1) Thực hiện kỹ thuật kế toán quản trị trong 

dự toán chi phí; (2) Thực hiện kỹ thuật kế toán quản trị trong kiểm soát chi phí; (3) 

Thực hiện kỹ thuật kế toán quản trị hỗ trợ cho việc ra quyết định liên quan đến chi 

phí; (4) Tăng cường khả năng kiểm soát chi phí môi trường và tăng cường hiệu quả 

hoạt động kinh tế - xã hội; (5) Thực hiện các kỹ thuật KTQTCP chiến lược. 
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Xây dựng thang đo mới cho nhân tố: Kiểm soát chi phí quản lý môi 

trường”. Thang đo Kiểm soát chi phí quản lý môi trường là nhân tố được khám 

phá trong quá trình phỏng vấn các chuyên gia. Sau khi tổng hợp các ý kiến, các 

chuyên gia yêu cầu bổ sung nhân tố quản lý chi phí môi trường và các biến để đo 

lường nhân tố là: (1) Chi phí quản lý môi trường được xác định là một trong những 

chỉ tiêu của kế toán quản trị môi trường; (2) Chi phí quản lý môi trường được các 

nhà quản trị quan tâm; (3) Kiểm soát chi phí quản lý môi trường có ảnh hưởng đến 

việc nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội trong hoạt động của DN; (4) Chi phí quản lý 

môi trường được sự quan tâm của các bên liên quan. 

Phương pháp nghiên cứu định lượng là phương pháp hướng vào thiết kế 

những quan sát định lượng các biến, phương pháp đo lường, phân tích và giải thích 

các mối quan hệ giữa các biến bằng quan hệ định lượng. Phương pháp này được áp 

dụng trong quá trình tổng hợp các biến quan sát thuộc cùng một nhóm nhân tố cũng 

như mối quan hệ mỗi nhóm nhân tố với quá trình tổ chức KTQTCP trong các DN 

khai thác, chế biến đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Để làm rõ mức độ và phạm vi ảnh hưởng của các nhân tố trong việc vận 

dụng KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng cần thiết phải xây dựng mô 

hình nghiên cứu. Xây dựng mô hình nghiên cứu là quá trình khái quát hóa các nhân 

tố ảnh hưởng thành hệ thống các biến quan sát. Điều này sẽ tạo điều kiện cho quá 

trình phân tích định lượng nhằm tìm ra các mối liên hệ gắn kết giữa các nhân tố và 

các hệ số thể hiện mức ảnh hưởng của từng nhân tố. Thông qua quá trình phân tích 

định tính, tác giả nhận thấy rằng các biến quan sát có mối quan hệ tương quan chặt 

chẽ với nhau. Nếu thực hiện mô hình hồi quy bội dựa trên các biến này rất dễ xảy ra 

hiện tượng đa cộng tuyến, làm cho các ước lượng hồi quy thiếu tính chính xác. Vì 

vậy, tác giả thực hiện tóm tắt các biến quan sát này thông qua việc xây dựng mô 

hình phân tích nhân tố EFA bằng phương pháp thành phần chính cho từng nhân tố 

ảnh hưởng trước khi thực hiện hồi quy. Các biến mô hình hồi quy bội là kết quả của 

quá trình phân tích nhân tố EFA cụ thể như sau: 
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Bảng 3.4: Danh mục các nhân tố ảnh hưởng 

STT MÃ HÓA TÊN NHÂN TỐ 

X1 CLKD Nhân tố chiến lược kinh doanh 

X2 QDPL 
Nhân tố quy định pháp lý về khai thác và quản lý tài 

nguyên 

X3 KSCP Nhân tố kiểm soát chi phí môi trường 

X4 TDKT Nhân tố trình độ nhân viên kế toán DN 

X5 NTKT Nhân tố nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị DN 

X6 QHLC Nhân tố mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Biến phụ thuộc (KQVD): Việc vận dụng KTQTCP và các nhân tố tác động đến 

việc vận dụng KTQTCP tại các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh 

Đông Nam Bộ (KQVD) (Căn cứ vào kết quả thảo luận với chuyên gia về thang đo 

của các nhân tố trình bày chương 4, mục 4.1 “Kết quả nghiên cứu định tính” và 

Phụ lục 10) 

Thang đo biến phụ thuộc: 

Bảng 3.5: Thang đo biến phụ thuộc 

STT 
MÃ 

HÓA 
TÊN CÁC BIẾN ĐỘC LẬP GHI CHÚ 

VIỆC VẬN DỤNG KTQTCP 

(Trần Ngọc Hùng (2016), Tổng hợp từ ý kiến chuyên gia) 

1 KQVD1 Thực hiện kỹ thuật KTQT trong dự toán chi phí  

2 KQVD2 Thực hiện kỹ thuật KTQT trong kiểm soát chi 

phí 

 

3 KQVD3 Thực hiện kỹ thuật KTQT hỗ trợ cho việc ra 

quyết định liên quan đến chi phí 

 

4 KQVD4 Tăng cường khả năng kiểm soát chi phí môi  
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trường và tăng cường hiệu quả hoạt động kinh 

tế - xã hội 

5 KQVD5 Thực hiện các kỹ thuật KTQTCP chiến lược  

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Ngoài ra, khi thiết lập mô hình hồi quy tuyến tính đa biến trên, luận án sẽ 

làm rõ có sự xuất hiện của hiện tượng đa cộng tuyến hay không. 

 

Bảng 3.6: Thang đo các biến độc lập 

STT MÃ HÓA TÊN CÁC BIẾN ĐỘC LẬP GHI CHÚ 

A. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 

(Tuan Zainun Tuan Mat, (2010) và tổng hợp ý kiến của chuyên gia) 

1 CLKD1 Sứ mệnh công ty được xác định rõ ràng  

2 CLKD2 Mục tiêu chiến lược của công ty được xây 

dựng cụ thể 

 

3 CLKD3 Kế hoạch chiến lược mang tính khả thi và 

phân bổ nguồn lực hợp lý  

 

4 CLKD4 Vai trò của nhà quản lý có ảnh hưởng đáng 

kể đến chiến lược của DN 

 

5 CLKD5 Cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau khi bán    

6 CLKD6 Sản xuất hàng hóa, dịch vụ chuyên biệt theo 

yêu cầu của khách hàng  

 

B. QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN 

 (Khaled Abed Hutaibat (2005); Abdel-Kader and Luther, R.(2008); Tổng 

hợp từ ý kiến chuyên gia) 

7 QDPL1 Mức độ ảnh hưởng của pháp luật liên quan 

ngành khai thác khoáng sản đá xây dựng  

 

8 QDPL2 Thủ tục pháp lý liên quan quá trình khai thác 

và hoàn nguyên môi trường đá xây dựng 

 

9 QDPL3 Nguồn tài nguyên (trữ lượng) được cấp phép 

khai thác đá xây dựng  

 

10 QDPL4 Kỹ thuật thăm dò, khai thác khoáng sản đá  
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xây dựng 

11 QDPL5 Mức độ ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh (Cảnh quan, môi trường, tiếng ồn, 

khói bụi, ảnh hưởng thuốc nổ khi bắn khoan 

đá,…) 

 

12 QDPL6 Mức độ an toàn của người lao động trong 

quá trình sản xuất kinh doanh đá xây dựng  

 

C. KIỂM SOÁT CHI PHÍ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG  

(Tổng hợp ý kiến chuyên gia) 

13 KSCP1 Chi phí quản lý môi trường được xác định là 

một trong những chỉ tiêu của kế toán quản 

trị môi trường 

 

14 KSCP2 Chi phí quản lý môi trường được các nhà 

quản trị quan tâm 

 

15 KSCP3 Kiểm soát chi phí quản lý môi trường có ảnh 

hưởng đến việc nâng cao hiệu quả kinh tế - 

xã hội trong hoạt động của doanh nghiệp 

 

16 KSCP4 Chi phí quản lý môi trường được sự quan 

tâm của các bên liên quan 

 

D. TRÌNH ĐỘ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN  

(Radhakrishna, A., and R. Satya Raju, (2015); Tổng hợp ý kiến chuyên gia) 

17 TDKT1 Nhân viên kế toán được đào tạo chuyên sâu 

về kế toán quản trị 

 

18 TDKT2 Nhân viên kế toán có am hiểu về lĩnh vực 

hoạt động 

 

19 TDKT3 Nhân viên kế toán được cập nhật thường 

xuyên về kiến thức chuyên môn 

 

20 TDKT4 Nhân viên kế toán có kinh nghiệm trong 

việc tổ chức thực hiện KTQTCP phù hợp 

với đặc điểm ngành nghề hoạt động 

 

E. NHÂN TỐ NHẬN THỨC VỀ KTQTCP NHÀ QUẢN TRỊ DN 
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(Trần Ngọc Hùng, 2016; Tổng hợp từ ý kiến chuyên gia) 

21 NTKT1 Nhà quản trị DN đánh giá cao về tính hữu 

ích các công cụ kỹ thuật KTQTCP 

 

22 NTKT2 Nhà quản trị DN có hiểu biết về các công cụ 

kỹ thuật KTQTCP 

 

23 NTKT3 Nhà quản trị DN có nhu cầu cao về việc vận 

dụng KTQTCP 

 

24 NTKT4 Nhà quản trị DN chấp nhận mức chi phí cao 

trong việc đầu tư vận dụng KTQTCP 

 

F. NHÂN TỐ MỐI QUAN HỆ GIỮA LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ 

(Trần Ngọc Hùng, 2016; Tổng hợp từ ý kiến chuyên gia) 

25 QHLC1 Yêu cầu chi phí đầu tư công nghệ phục vụ 

việc tổ chức KTQTCP 

 

26 QHLC2 Yêu cầu chi phí tư vấn từ các tổ chức/ 

chuyên gia về tổ chức KTQTCP 

 

27 QHLC3 Yêu cầu tổ chức KTQTCP phải mang tính 

hiệu quả 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

3.5. ĐỐI TƯỢNG, KÍCH THƯỚC MẪU 

Với mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đã được xác định, nghiên cứu sử dụng 

mẫu là 213 nhà quản trị cấp cao và cấp trung tại 43 DNKTCBKD đá xây dựng ở 

các tỉnh Đông Nam Bộ. 

3.5.1. Đối tượng khảo sát 

Đối tượng thu thập dữ liệu cho nghiên cứu định lượng là các thành viên 

trong Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, KTT, Trưởng các bộ 

phận, chuyên viên kế toán quản trị và những người có khả năng tham gia trực tiếp 

trong công tác kế toán quản trị, KTQTCP của DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh 

Đông Nam Bộ. 

+ Đối tượng khảo sát khi nghiên cứu các nhân tố tác động việc vận dụng 

KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng: Nhà quản lý cấp cao, cấp trung. (Cụ thể 

là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban Giám đốc, 

Trưởng các bộ phận Kế toán, kế hoạch, Kinh doanh…) 
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+ Đối tượng khảo sát khi nghiên cứu thực trạng vận dụng công tác KTQTCP 

trong DNKTCBKD đá xây dựng: 43 doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Đông Nam 

Bộ. 

3.5.2. Kích thước mẫu nghiên cứu 

Cách chọn mẫu trong nghiên cứu định tính để thăm dò, khám phá nhân tố có 

ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng ở các 

tỉnh Đông Nam Bộ tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu lý thuyết.6 

Cách chọn mẫu khi nghiên cứu thực trạng vận dụng KTQTCP trong các 

DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ bằng cách gửi phiếu điều tra 

đến 43 DN.  

Theo Green (2003); Tabachnick & Fidell (2007); Đinh Phi Hổ (2014), xác 

định kích thước mẫu đối với mô hình hồi quy. Quy mô mẫu có thể được xác định 

theo công thức: n ≥ 50 + 8P, với P là số biến độc lập của mô hình. Trong nghiên 

cứu này, mô hình có 6 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc nên kích thước mẫu nghiên 

cứu chính thức n ≥ 50 + 8 x 6 = 98 là phù hợp trong việc chạy phân tích EFA và hồi 

quy bội. Do vậy trong nghiên cứu này tác giả chọn cỡ mẫu từ 240 phiếu khảo sát từ 

các nhà quản lý cấp cao và cấp trung đang tham gia quản lý, điều hành tại 43 DN 

với mỗi phiếu khảo sát đại diện cho một nhân viên kế toán trưởng, giám đốc, phó 

giám đốc, phó tổng giám đốc, tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị trong 

DN, trưởng các bộ phận. 

3.6. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU 

3.6.1. Thu thập dữ liệu 

Phương pháp thu thập dữ liệu (Nguyễn Đình Thọ, 2012): 

- Gửi bảng khảo sát bằng giấy trực tiếp, gửi bảng câu hỏi qua email, bưu điện. 

- Phương pháp chọn mẫu phi xác suất thuận tiện. 

Dữ liệu sơ cấp: Kết quả từ bảng câu hỏi khảo sát 

3.6.2. Xử lý dữ liệu 

Tác giả sử dụng phần mềm SPSS.20 phục vụ cho việc phân tích, thống kê, 

xử lý dữ liệu và chạy hồi quy tuyến tính. Các nội dung NC là: Nội dung nghiên cứu 

định lượng được thực hiện trong luận án bao gồm: phân tích mô hình hồi quy và 

                                            
6 Tìm hiểu phương pháp chọn mẫu lý thuyết xem Mục chọn mẫu trong nghiên cứu định tính của giáo trình 

phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh của tác giả Nguyễn Đình Thọ (2012, 103) 
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thực hiện các kiểm định (Kiểm định tương quan từng phần của các hệ số hồi quy, 

Kiểm định sự phù hợp của mô hình, Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến, tự tương 

quan và phương sai phần dư không đổi) (Đinh Phi Hổ, 2014) 

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 

Nội dung chương 3 trình bày phương pháp nghiên cứu nhằm xác định các 

nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong DN ngành KTCBKD đá xây 

dựng. Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp gồm định tính và định lượng. Nghiên cứu 

định tính nhằm nhận diện các nhân tố ảnh hưởng, nghiên cứu định lượng nhằm xác 

định thang đo và đánh giá thang đo. 

Bên cạnh đó, tác giả trình bày khung nghiên cứu, quy trình nghiên cứu nhằm 

đảm bảo rằng phương pháp nghiên cứu mà tác giả sử dụng là phù hợp và linh hoạt. 

Đồng thời, tác giả sử dụng phần mềm SPSS.20 phục vụ cho việc phân tích, thống 

kê, xử lý dữ liệu và chạy hồi quy tuyến tính. 

Tóm lại, chương 3 thể hiện một cách tổng quát về phương pháp nghiên cứu 

của luận án. Các kết quả thực hiện thông qua các phương pháp nghiên cứu trên sẽ 

được trình bày rõ trong kết quả của chương 4 tiếp theo trong luận án của nghiên cứu 

sinh. 
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CHƯƠNG 4 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

Ở chương này, tác giả sẽ trình bày những nội dung cụ thể: 

- Kết quả nghiên cứu định tính. 

- Điều tra chính thức bao gồm giới thiệu mẫu điều tra, phương pháp điều tra, đối 

tượng điều tra. 

- Phân tích nhân tố khám phá EFA. 

- Kiểm định mô hình hồi quy 

4.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

Tác giả tiến hành khảo sát công tác KTQTCP tại 43 DNKTCBKD đá xây 

dựng trên ở các tỉnh Đông Nam Bộ thì phần lớn các doanh nghiệp thuộc quy mô lớn 

nên việc tổ chức công tác KTTC tương đối đầy đủ, đúng theo quy định của chuẩn 

mực và chế độ kế toán, phục vụ tốt yêu cầu KTTC. Tuy nhiên, công tác KTQTCP, 

kế toán trách nhiệm chưa được quan tâm đúng mức nên các doanh nghiệp gặp nhiều 

khó khăn trong quá trình lập kế hoạch, kiểm soát chi phí, ra quyết định. 

4.1.1. Kết quả nội dung khảo sát thực trạng vận dụng KTQTCP vào các 

DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

 Thực trạng vận dụng KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng ở 

các tỉnh Đông Nam Bộ. (Phụ lục 09) 

- Khi thực hiện sản xuất kinh doanh: 100% các DN kết hợp giữa nhu cầu thị 

trường và kế hoạch được giao.  

- Thực tế tổ chức hệ thống KTQTCP tại các DNKTCBKD đá xây dựng: 100% DN 

đã thực hiện công tác KTQTCP mảng KTTC liên quan các nội dung tập hợp chi 

phí, tính giá thành sản phẩm, so sánh chi phí phát sinh so với chi phí định mức 

hoặc chi phí kế hoạch. Tuy nhiên nội dung các thông tin về chi phí phản ánh dữ 

liệu quá khứ, hiện tại. Các thông tin chi phí hướng về tương lai phục vụ cho việc 

quản lý, điều hành, ra quyết định còn chưa được cung cấp. 

- Xét về nội dung hệ thống kế toán trong DN: 100% kết hợp KTTC và KTQT.  

- Nội dung tổ chức KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông 

Nam Bộ. 

+ Xét mục tiêu khi tổ chức KTQT tại doanh nghiệp: 20% Cung cấp thông tin 

thực hiện các nhiệm vụ quản trị; 30% Cung cấp thông tin để kiểm soát nội 

bộ; 50% nhằm chi tiết hơn thông tin kế toán tài chính. So với lý thuyết 
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KTQTCP thì nội dung về KTQTCP mà các DN đang áp dụng chưa đầy đủ, 

chưa phản ảnh hết chức năng, vai trò của KTQTCP trong DN. Các DN chưa 

vận dụng các phương pháp, kỹ thuật hiện đại trong công tác quản lý DN. 

+ Xét bộ phận lãnh đạo KTQT: 90% Bộ phận kế toán, 10% còn lại cơ cấu chưa 

rõ có thể là phòng kế hoạch, phòng kinh doanh tùy thuộc vào các DN. 

+ Xét về trình độ chuyên môn của nhân viên KT trong doanh nghiệp: 100% Kế 

toán tài chính kiêm nhiệm luôn công tác KTQT, KTQTCP trong DN. Do đó, 

kinh nghiệm về công tác KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng 

cũng chỉ tập trung các nội dung liên quan KTTC như tập hợp chí phí, tính giá 

thành, xác định hàng tồn kho, lập báo cáo tài chính…  

+ Xét nội dung ứng dụng công nghệ trong xử lý thông tin: 100% Kết hợp thủ 

công và máy tính. Thực tế các DN đều sử dụng phần mềm kế toán như Misa, 

Fast… phục vụ cho việc lập báo cáo KTTC. Đối với các nội dung liên quan 

quan đến lập kế hoạch thường các nhân viên kế toán hoặc phòng kế hoạch 

lập bằng excel và chưa có sự kết nối thông tin giữa các bộ phận.  

+ Nhận thức về KTTC và KTQT: 70% cho rằng KTQT cũng là bộ phận của 

KTTC, 30% còn lại cho rằng KTQT là bộ phận độc lập với KTTC. Như vậy, 

Nhà quản trị và kế toán trong DNKTCBKD đá xây dựng chưa thấy rõ tầm 

quan trọng của công tác KTQT, KTQTCP trong DN. 

- Xét nội dung tổ chức KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng: 

+ Phân loại chi phí: hiện tại các DNKTCBKD đá xây dựng phân loại chi phí 

theo chức năng hoạt động. 

+ Lập dự toán chi phí: chiếm tỉ lệ 20% công ty có lập dự toán về chi phí chủ 

yếu là chi phí giá thành sản phẩm. Việc lập dự toán về chi phí chưa được 

thực hiện đầy đủ. Khi tìm hiểu cụ thể về mục đích của lập dự toán: 10% 

Theo yêu cầu của cơ quan cấp trên, các cơ quan chức năng; 30% Theo yêu 

cầu của lãnh đạo, hội đồng quản trị; 50% Theo thói quen; 10% Là một công 

cụ quản lý kinh tế. Các DN lập dự toán để: 30% nộp theo các yêu cầu của 

nhà nhà quản lý; 70% dùng để đánh giá chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch cuối 

năm; 10% được sử dụng như một công cụ quản lý kinh tế. Kỳ lập dự toán 

phần lớn là quý và năm. Các DN căn cứ vào dữ liệu của năm trước làm cơ sở 

để lập dự toán cho năm sau. Xét thành phần tham gia lập dự toán: 20% Giám 
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đốc, ban giám đốc; 20% bộ phận kế toán; 10% bộ phận kinh doanh; 50% bộ 

phận kế hoạch. Như vậy các DNKTCBKD đá xây dựng chưa phản ánh đầy 

đủ nội dung của các báo cáo dự toán, ai lập, lập khi nào, thành phần nào lập 

là hợp lý. Nội dung lập dự toán: 80% Dự toán doanh thu; 20% Dự toán kết 

quả kinh doanh. Nội dung lập dự toán chưa đầy đủ và chưa có kết nối dữ liệu 

giữa các báo cáo dự toán với nhau.  

+ Xét phương pháp định giá bán sản phẩm: 20% căn cứ vào giá gốc; 60% căn 

cứ vào giá thị trường; 20% Căn cứ từng khách hàng cụ thể. DN chưa áp dụng 

các kỹ thuật hiện đại trong việc định giá sản phẩm, kiểm soát chi phí. 

+ Báo cáo KTQTCP: 50% Báo cáo khối lượng hàng hóa mua vào và bán ra 

 trong kỳ theo đối tượng khách hàng, giá bán, chiết khấu và các hình thức 

khuyến mại khác; 50% Báo cáo chi tiết khối lượng sản phẩm (dịch vụ) hoàn 

thành. Chủ yếu là các báo cáo về doanh thu bán hàng và báo cáo sản lượng 

tiêu thụ, các thông tin về báo cáo chi phí ở từng bộ phận, từng giai đoạn,… 

chưa được đề cập. 

+ Các phân tích của kế toán nhằm cung cấp thông tin cho các quyết định: 30% 

Quyết định giá bán, khung giá bán của sản phẩm; 70% Quyết định từ chối 

hay nhận đơn đặt hàng. Thông tin cung cấp chỉ tập trung vào doanh thu, sản 

lượng tiêu thụ, ký kết hợp đồng, thương lượng về giá bán. Các nội dung liên 

quan đến chi phí chưa được đề cập tới. 

+ Công ty có đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận: chiếm 20% các DN 

có đánh gía hiệu quả hoạt động của DN. Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt 

động của các bộ phận: 50% Lượng hàng hóa tiêu thụ của từng bộ phận; 50% 

Doanh thu của từng bộ phận. Vậy, tiêu chí đánh giá chỉ tập trung về sản 

lượng, doanh thu bán hàng. 

+ Doanh nghiệp có áp dụng phương pháp kỹ thuật ứng dụng trong kế toán 

quản trị chi phí: 100% Sử dụng các phương pháp của kế toán tài chính:  

Chứng từ, tính giá, ghi sổ kép,…. 

 Nhận xét về công tác KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng ở 

các tỉnh Đông Nam Bộ 

Nội dung vận dụng KTQTCP chưa đầy đủ và chưa được quan tâm đúng 

mức; 
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Tập trung nhiều vào công tác kế toán tài chính; 

Việc vận dụng KTQTCP chỉ dừng lại ở việc lập một số báo cáo dự toán và 

báo cáo kết quả thực hiện nhằm so sánh số liệu với kế hoạch hoặc dự toán; 

Các thông tin được cung cấp cho nhà quản trị chưa đầy đủ nên không đủ cơ 

sở cho việc ra quyết định phục vụ cho quá trình ra quyết định và điều hành DN. 

4.1.2. Về nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong các DN 

Mục tiêu phỏng vấn chuyên gia là thu thập thêm ý kiến về nhân tố ảnh 

hưởng và thang đo liên quan đến các nhân tố tác động việc vận dụng KTQTCP vào 

các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Căn cứ vào kết quả thảo luận từ các chuyên gia (Phụ lục 10).  

Bảng 4.1: Ý kiến chuyên gia về nhân tố mới 

STT Đối tượng Ý kiến 

Kiểm soát chi phí quản lý môi trường (100% ý kiến tán thành từ chuyên gia) 

1 Chuyên gia 1 

- Chi phí quản lý môi trường (CPQLMT) được 

xác định là một trong những chỉ tiêu của kế 

toán quản trị môi trường 

- CPQLMT được các nhà quản trị quan tâm 

- Kiểm soát CPQLMT có ảnh hưởng đến việc 

nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội trong hoạt 

động của doanh nghiệp 

- CPQLMT được sự quan tâm của các bên liên 

quan 

2 Chuyên gia 2 
Hoàn toàn đồng ý vì ngành KTCBKD đá xây dựng có 

ảnh hưởng đến môi trường 

3 Chuyên gia 3 
Hoàn toàn đồng ý vì ngành KTCBKD đá xây dựng có 

ảnh hưởng đến môi trường 

4 
Nhóm chuyên 

gia 1 

Hoàn toàn đồng ý vì ngành KTCBKD đá xây dựng có 

ảnh hưởng đến môi trường 

5 
Nhóm chuyên 

gia 2 

Hoàn toàn đồng ý vì ngành KTCBKD đá xây dựng có 

ảnh hưởng đến môi trường 

6 
Nhóm chuyên 

gia 3 

Hoàn toàn đồng ý vì ngành KTCBKD đá xây dựng có 

ảnh hưởng đến môi trường 

7 
Nhóm chuyên 

gia 4 

Hoàn toàn đồng ý vì ngành KTCBKD đá xây dựng có 

ảnh hưởng đến môi trường 

Nguồn: Phụ lục 10 
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Tổng hợp ý kiến của các chuyên gia là bổ sung thêm nhân tố mới: “Kiểm 

soát chi phí môi trường” là nhân tố có ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP 

trong DN. Tác giả hoàn toàn đồng ý với kết quả trên vì ngành KTCBKD đá xây 

dựng bên cạnh việc kinh doanh đạt hiệu quả thì vấn đề môi trường cần được quan 

tâm. Việc phát triển các DNKTCBKD đá xây dựng phải đạt cả hai mặt về kết quả 

kinh doanh và phát triển bền vững.  

 Nhân tố bị loại bỏ 

+ Nhân tố nguồn lực khách hàng bị loại bỏ sau khi thực hiện nghiên cứu định tính 

vì các chuyên gia cho rằng nhân tố nguồn lực khách hàng không có ảnh hưởng đáng 

kể đến việc vận dụng KTQTCP trong DN. Bởi theo các chuyên gia hiện tại các sản 

phẩm đá xây dựng khi được khai thác, chế biến nguồn cung không đủ cung cấp cho 

nhu cầu vì các dự án xây dựng nhiều nên DN muốn mua hàng phải đóng tiền ký quỹ 

ứng trước tiền hàng thì các DN được cung cấp hàng hóa. Tác giả hoàn toàn đồng ý 

với kết quả loại bỏ nhân tố “Nguồn lực khách hàng” vì hiện tại ngành đá xây dựng 

nguồn cầu lớn hơn nguồn cung, đá khai thác và chế biến xong không đủ cung cấp 

cho khách hàng nên nhân tố này được loại bỏ ra khỏi mô hình nghiên cứu. 

 Nhân tố giữ nguyên 

Tổng hợp kết quả phỏng vấn chuyên gia thì có 4 nhân tố giữ lại là: (1) Chiến 

lược kinh doanh; (2) Nhận thức của nhà quản trị về KTQTCP; (3) Trình độ nhân 

viên kế toán trong DN; (4) Quan hệ giữa lợi ích và chi phí. Tác giả hoàn toàn đồng 

ý với kết quả trên vì: 

Chiến lược kinh doanh càng rõ ràng cho từng giai đoạn, cụ thể về giá, thị 

trường, khách hàng… trong ngắn hạn và dài hạn sẽ giúp DN định hướng phát triển, 

lập dự toán, kiểm soát chi phí cho từng giai đoạn cụ thể thì nhu cầu thông tin về 

KTQTCP là cần thiết do đó nhu cầu vận dụng KTQTCP càng cao. 

Nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị có ảnh hưởng đến việc vận dụng 

KTQTCP thì nhà quản trị hiểu được chức năng, vai trò và lợi ích của công cụ 

KTQTCP thì mới có nhu cầu vận dụng KTQTCP vào quá trình quản lý, điều hành 

và ra quyết định. 

Trình độ nhân viên kế toán trong DN có vai trò quan trọng trong việc vận 

dụng KTQTCP trong DN vì kế toán am hiểu rõ ràng về công cụ KTQTCP và ngành 

nghề khai thác khoáng sản, thái độ làm việc, tinh thần chịu học hỏi và rèn luyện bản 
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thân sẽ cung cấp thông tin một cách phù hợp, kịp thời cho nhà quản trị trong việc ra 

quyết định.  

Quan hệ giữa lợi ích và chi phí đây là nhân tố mà được các nhà quản trị quan 

tâm vì quan điểm của nhà quản trị việc vận dụng công cụ nào trong quản lý phải 

đảm bảo nguyên tắc lợi ích mang lại phải lớn chi phí bỏ. 

 Nhân tố điều chỉnh 

+ Nhân tố mức độ cạnh tranh của thị trường được các chuyên gia góp ý là lồng 

ghép vào nhân tố chiến lược kinh doanh sẽ phù hợp hơn. Tác giả hoàn toàn đồng ý 

với kết quả trên vì ngành KTCBKD đá xây dựng có mức độ canh tranh tương đối 

thấp hơn các mặt hàng xây dựng khác như: xi măng, sắt, gạch,… do chí phí vận 

chuyển đá cao nên việc nhập đá xây dựng từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc vận đá 

từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung vào miền Nam là rất ít hoặc không xảy ra. Đặc 

biệt đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ có chất lượng cao hơn khi xét về màu sắc 

và độ cứng của đá. 

+ Các chuyên gia cho rằng kết hợp 3 nhóm nhân tố: Đặc thù ngành nghề kinh 

doanh, quy trình sản xuất sản phẩm và quy định pháp lý liên quan đến ngành nghề 

kinh doanh thành nhóm nhân tố “Quy định pháp lý về quản lý và khai thác tài 

nguyên”. Tác giả hoàn toàn đồng ý với kết quả trên vì đề tài này tác giả trình bày 

một ngành nghề KTCBKD đá xây dựng. Đồng thời các quy trình KTCBKD đá xây 

dựng của các DN giống nhau và ngành nghề này chịu sự chi phối của pháp luật liên 

quan đến quản lý tài nguyên, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường. 

+ Mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí là sự tổng hợp từ các nhân tố: nhân tố thành 

quả hoạt động, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong nhân tố mối quan hệ 

giũa lợi ích và chi phí. Vì theo ý kiến các chuyên gia khi tổ chức công tác KTQTCP 

trong DN phải đảm bảo hiệu quả và lợi ích mang lại phải cao hơn chi phí bỏ ra. Tác 

giả đồng ý với kết quả trên vì khi vận dụng KTQTCP vào DN thì việc đầu tư phần 

mềm, máy móc, thiết bị hay ứng dụng công nghệ thông tin… vào DN là cần thiết 

nhưng phải đảm bảo giữa lợi ích và chi phí. DN sẵn sàng bỏ chi phí đầu tư nếu như 

như họ biết rằng việc đầu tư đó mang lại hiệu quả cao hơn. 

+ Nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị DN là sự tổng hợp từ các nhân tố tổ 

chức bộ máy quản lý, phân cấp quản lý, Văn hóa DN, Nhu cầu thông tin vào trong 

nhân tố nhận thức về KTQTCP. Vì theo ý kiến các chuyên gia, việc tổ chức bộ máy 
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quản lý đạt hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và ra quyết định thì người 

quản lý phải có những nhận thức về việc vận dụng KTQTCP trong kiểm soát, ra 

quyết định. Tác giả hoàn toàn đồng ý với kết quả trên vì các nhân tố trên đều liên 

quan đến nhà quản trị. Do đó, nhận thức của nhà quản trị DN cũng như những hiểu 

biết của nhà quản trị về KTQTCP sẽ thúc đẩy việc vận dụng KTQTCP vào DN. 

+ Nhân tố phương pháp thực hiện, theo ý kiến các chuyên gia Phương pháp thực 

hiện hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ nhân viên kế toán, họ sẽ linh hoạt trong quá 

trình lựa chọn phương pháp đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho nhà quản trị và 

phù hợp đặc thù ngành nghề kinh doanh. Tác giả đồng ý với kết quả trên vì trình độ 

nhân viên kế toán sẽ quyết định đến việc lựa chọn các phương pháp thực hiện khi 

vận dụng KTQTCP vào DN. 

Căn cứ vào kết quả phân tích nhận diện các nhân tố tác động đến việc vận 

dụng KTQTCP trong các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam 

Bộ từ nghiên cứu định tính, kết hợp với các kết quả rút ra từ các nghiên cứu trước 

và cơ sở lý thuyết, luận án bổ sung thêm nhân tố mới: 

Bảng 4.2: Kết quả nghiên cứu định tính 

Tổng hợp kết quả nghiên cứu định tính, sẽ có 6 nhóm nhân tố tác động đến 

việc vận dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và 

kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

STT Nhân tố 

1 Chiến lược kinh doanh (CLKD) 

2 Quy định pháp lý về quản lý và khai thác tài nguyên (QDPL) 

3 Kiểm soát chi phí quản lý môi trường (CPMT) 

4 Trình độ nhân viên kế toán (TDKT) 

5 
Nhân tố nhận thức về kế toán quản trị chi phí của  nhà quản trị doanh 

nghiệp (NTKT) 

6 Nhân tố mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí (QHLC) 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Sau khi phỏng vấn và xin ý kiến chuyên gia, bổ sung và thay đổi thì kết quả 

16 nhân tố ban đầu chỉ còn lại 5 nhóm nhân tố và bị lồng ghép và loại bỏ 11 nhân 
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tố: (1) Mức độ cạnh tranh của thị trường; (2) Tổ chức bộ máy quản lý; (3) Nguồn 

lực khách hàng; (4) Đặc thù ngành nghề kinh doanh; (5) Thành quả hoạt động; (6) 

Quy trình sản xuất sản phẩm; (7) Phương pháp thực hiện; (8) Văn hóa DN; (9) Nhu 

cầu thông tin; (10) Bộ máy quản lý; (11) Ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời 

các chuyên gia đề xuất thêm nhân tố mới: “Kiểm soát chi phí quản lý môi trường” 

được thể hiện trong bảng (Phụ lục 10). 

Tóm lại, mô hình đã được hiệu chỉnh lại bao gồm 06 nhân tố tác động việc 

vận dụng KTQTCP tại DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ 

như sau: (1) Chiến lược kinh doanh; (2) Quy định pháp lý; (3) Kiểm soát chi phí 

quản lý môi trường; (4) Nhân tố trình độ nhân viên kế toán doanh nghiệp; (5) Nhân 

tố nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị doanh nghiệp; (6) Mối quan hệ giữa lợi 

ích và chi phí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 4.1: Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ  
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4.1.3. So sánh với các nghiên cứu trước 

Bảng 4.3: So sánh với các nghiên cứu trước 

STT Nhân tố Trước Sau Ghi chú 

1 
Chiến lược kinh 

doanh 
x x Tiếp tục sử dụng 

2 
Trình độ nhân 

viên kế toán DN 
x x Tiếp tục sử dụng 

3 
Quan hệ giữa lợi 

ích và chi phí 
x x Tiếp tục sử dụng 

4 

Mức độ cạnh 

tranh của thị 

trường 

x  
Lồng ghép vào nhân tố “Chiến lược 

kinh doanh” 

5 
Nguồn lực khách 

hàng 
x  

Loại bỏ, vì hiện tại đá xây dựng sản 

xuất ra không đủ cung cấp cho khách 

hàng. 

6 
Đặc thù ngành 

nghề kinh doanh 
x  

Điều chỉnh và lồng ghép thành “Quy 

định pháp lý về quản lý và khai thác 

tài nguyên” 

7 
Tổ chức bộ máy 

quản lý 
x  

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân 

tố: “Nhận thức về KTQTCP nhà 

quản trị DN” 

8 
Nhu cầu thông 

tin 
x  

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân 

tố: “Nhận thức về KTQTCP của nhà 

quản trị DN” 

9 
Phương pháp 

thực hiện 
x  

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân 

tố: “Trình độ nhân viên kế toán 

DN”. Chuyên gia cho rằng việc lựa 

chọn hay vận dụng phương pháp nào 

phụ thuộc vào trình độ của nhân viên 

kế toán trong DN giúp cho việc kiểm 

soát chi phí tại DN một các tối ưu và 
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hiệu quả nhất 

10 Văn hóa DN x  

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân 

tố: “Nhận thức về KTQTCP của nhà 

quản trị DN” 

11 
Quy trình sản 

xuất sản phẩm 
x  

Điều chỉnh và lồng ghép thành “Quy 

định pháp lý về quản lý và khai thác 

tài nguyên” 

12 

Quy định pháp lý 

liên quan đến 

ngành nghề kinh 

doanh 

x  

Điều chỉnh và lồng ghép thành “Quy 

định pháp lý về quản lý và khai thác 

tài nguyên” 

13 Phân cấp quản lý x  

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân 

tố: “Nhận thức về KTQTCP của nhà 

quản trị DN” 

14 
Thành quả hoạt 

động của DN 
x  

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân 

tố: “Mối quan hệ giữa lợi ích và chi 

phí” 

15 

Nhận thức về 

KTQTCP của  

nhà quản trị DN 

có tác động đến 

việc vận dụng 

KTQTCP 

x x Tiếp tục sử dụng 

16 
Ứng dụng công 

nghệ thông tin 
x  

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân 

tố: “Mối quan hệ giữa lợi ích và chi 

phí” 

17 

Kiểm soát chi phí 

quản lý môi 

trường 

 x Nhân tố mới đưa vào mô hình 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

Tổng hợp từ các nghiên cứu trước và cơ sở lý thuyết có 16 nhân tố tác động 

đến việc vận dụng KTQTCP vào DN. Kết quả thảo luận với các chuyên gia bổ sung 
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thêm 1 nhân tố mới: “Kiểm soát chi phí quản lý môi trường”, nhân tố này được các 

chuyên gia tán thành ý kiến bổ sung vào mô hình nghiên cứu lý thuyết vì đây là 

ngành nghề có nhiều ảnh hưởng đến môi trường và chi phí phát sinh liên quan đến 

quản lý môi trường có giá trị lớn nên cần được quan tâm và kiểm soát chi phí chặt 

chẽ.  

So với kết quả nghiên cứu trước đây trong và ngoài nước thì nhân tố “Kiểm 

soát chi phí quản lý môi trường” là nhân tố mới được khám phá và có ảnh hưởng 

đến việc vận dụng KTQTCP vào DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam 

Bộ. 

Các nhân tố từ các nghiên cứu trước vẫn được giữ lại như: (1) Chiến lược 

kinh doanh; (2) Trình độ nhân viên kế toán DN; (3) Quan hệ lợi ích và chi phí; (4) 

Nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị DN có tác động đến việc vận dụng 

KTQTCP. Kết quả nghiên cứu này giống với những nghiên cứu trước đây của tác 

giả Tuan Zainun Tuan Mat (2010); Ulf Diefenbach, Andreas, Wald Ronald Gleich 

(2018); Radhakrishna, A., và R. Satya Raju (2015); Trần Ngọc Hùng (2016). Tuy 

nhiên, những tác giả trước đây nhận định các nhân tố trên có ảnh hưởng đến việc 

vận dụng KTQT, KTQTCP cho DN nói chung. Nội dung nghiên cứu của tác giả có 

điểm khác so với các nghiên cứu trước là xác định các nhân tố trên có ảnh hưởng 

đến việc vận dụng cho các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Bên cạnh đó, luận án còn bổ sung thêm biến quan sát cho các nhân tố để phù hợp 

với nội dung nghiên cứu. Tác giả bổ sung biến quan sát “Vai trò của nhà quản trị 

có ảnh hưởng đến chiến lược của DN” thuộc nhân tố “Chiến lược kinh doanh”. 

Đối với nhân tố “Quy định pháp lý về quản lý và khai thác tài nguyên” các biến 

quan sát đều được điều chỉnh từ thang đo gốc của các tác giả Khaled Abed Hutaibat 

(2005), Abdel-Kader and Luther, R. (2008). Xét về nhân tố “Trình độ nhân viên kế 

toán trong DN” tác giả đã bổ sung thêm biến quan sát “Nhân viên kế toán có kinh 

nghiệm trong tổ chức thực hiện KTQTCP phù hợp với đặc điểm ngành nghề hoạt 

động”. Xét nhân tố “nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị DN” các biến quan sát 

được điều chỉnh từ thang đo gốc của tác giả Trần Ngọc Hùng (2016) từ KTQT 

thành KTQTCP để phù hợp với nghiên cứu về lĩnh vực KTCBKD đá xây dựng ở 

các tỉnh Đông Nam Bộ.  
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Các nhân tố còn lại theo ý kiến của các chuyên gia có ảnh hưởng không đáng 

kể nên sẽ lồng ghép vào các nhân tố (1) Chiến lược kinh doanh; (2) Trình độ nhân 

viên kế toán DN; (3) Quan hệ lợi ích và chi phí; (4) Nhận thức về KTQTCP của nhà 

quản trị DN có tác động đến việc vận dụng KTQTCP. Có 3 nhân tố như “Quy trình 

sản xuất sản phẩm”; “Quy định pháp lý liên quan đến ngành nghề kinh doanh”, 

“Đặc thù ngành nghề kinh doanh” được gom lại với nhau là đổi tên thành nhân tố: 

“Quy định pháp lý về quản lý và khai thác tài nguyên”. Đối với các nghiên cứu 

nước trước họ tách riêng từng nhân tố “Quy trình sản xuất sản phẩm” của tác giả 

Nguyễn Hoản (2011); “Quy định pháp lý liên quan đến ngành nghề kinh doanh”, 

“Đặc thù ngành nghề kinh doanh” (Colin Drury, 2007; Nguyễn Hải Hà, 2016) và 

nhận định có ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong DN. Nhưng họ nêu ra 

các nhân tố ảnh hưởng chứ chưa có kiểm định có ảnh hưởng hay không và mức 

động tác động đến việc vận dụng như thế nào. Tác giả đã tổng hợp ý kiến của 

chuyên gia và hoàn toàn tán thành với ý kiến cho rằng ngành KTCBKD đá xây 

dựng bị phụ thuộc bởi hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến ngành nghề, vấn đề 

bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên vì thế các nhân tố có mối quan hệ với nhau 

nên lồng ghép lại thành nhân tố “Quy định pháp lý về quản lý và khai thác tài 

nguyên” phù hợp với nghiên cứu này. 

Sau khi tiến hành phỏng vấn các chuyên gia, kết quả đạt được là 6 nhóm 

nhân tố tác động việc vận dụng KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng. Tác 

giả đồng ý với các ý kiến của các chuyên gia và tiếp tục tiến hành kiểm định thang 

đo đánh giá các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP vào DN. 

4.1.4. Về thang đo đánh giá các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP 

vào DN 

Kết quả sau khi phỏng vấn các chuyên gia phần lớn đều có nhận định giống 

nhau về lý thuyết, tuy nhiên cũng có một số ý kiến bổ sung, điều chỉnh. Xét về 

thang đo các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong DN đá xây dựng 

đã được các chuyên gia đồng ý về cách đánh giá. Kết quả này làm cơ sở cho việc 

xây dựng bảng câu hỏi điều tra sơ bộ để đánh giá và kiểm định thang đo trong bước 

tiếp theo. Tổng hợp ý kiến của các chuyên gia về nội dung thang đo các nhân tố lần 

lượt được trình bày qua các bảng (Phụ lục 10) 

4.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 
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4.2.1. Thống kê mô tả  

Thông qua các DNKTCBKD đá xây dựng trên địa bàn các tỉnh Đông Nam 

Bộ sẽ gửi đến hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, Ban giám đốc, kế 

toán trưởng, Trưởng các bộ phận. Số bảng câu hỏi gửi đi 240. Trong đó, số bảng 

câu hỏi trả lời hợp lệ 213, còn lại không hợp lệ do bỏ trống thông tin. Thời gian 

khảo sát từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2018. 

Kết quả thu được từ thống kê mô tả được trình bày như sau: 

Bảng 4.4: Thống kê vị trí công tác tham gia khảo sát 

Thành phần 
Tần 

số 

Tần suất 

(100%) 

Tần suất 

tích lũy 

HĐQT, HĐTV 69 32.4 32.4 

TỔNG (PHÓ) TGĐ 45 21.1 53.5 

BAN GĐ CÔNG TY 55 25.8 79.3 

KẾ TOÁN TRƯỞNG, 

TRƯỞNG BP 

44 20.7 100.0 

TỔNG  213 100.0   

Nguồn: Phụ lục 15 

Bảng 4.4 cho biết các vị trí quản lý của 213 phiếu khảo sát, trong đó: Thành 

viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên chiếm số lượng 69 người, tương ứng 

32.4%. Các thành viên Tổng (Phó) giám đốc tham gia khảo sát là 45 người tương 

ứng với 21.1%. Các thành viên trong ban giám đốc tham gia khảo sát là 55 người 

tương ứng với 25.8%. Thành viên còn lại là kế toán trưởng và trưởng các bộ phận 

của các DN, số lượng tham gia khảo sát 44 người tương ứng chiếm 20.7%. 

4.2.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo 

Trong phần 3.2, tác giả đề xuất 7 biến, trong đó gồm 1 biến phụ thuộc và 6 

biến độc lập. 

Nguyễn Đình Thọ (2012) khi nhận xét về chất lượng thang đo có chỉ ra 2 tiêu 

chuẩn để thang đo được chấp nhận và đánh giá tốt là: (1) hệ số Alpha của tổng thể > 

0.6; (2) hệ số tương quan biến tổng (corrected item – Total correlation) > 0.3.  

Tóm lại:  

Nếu các biến của thang đo thỏa mãn cả hai điều kiện trên, xếp loại: “Đạt”. 
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Ngược lại, Nếu các biến của thang đo không thỏa mãn 2 điều kiện sẽ bị 

xếp loại “Loại” 

a. Cronbach Alpha của thang đo Việc vận dụng KTQTCP tại các DN 

(KQVD) (Y) 

Bảng 4.5: Chỉ số đánh giá các biến của thang đo “Vận dụng KTQTCP” 

Biến 

quan 

sát 

Trung bình 

thang 

 đo nếu loại 

biến 

Phương sai 

thang  

đo nếu loại 

biến 

Tương quan  

biến tổng 

Cronbach's 

Alpha  

nếu loại biến 

này 

 

Kết quả 

Thang đo Vận dụng KTQTCP (Y), Alpha = 0.759 

KQVD1 13.53 6.326 0.537 0.713 Đạt 

KQVD2 13.27 6.482 0.477 0.735 Đạt 

KQVD3 13.43 6.340 0.595 0.693 Đạt 

KQVD4 13.12 6.928 0.450 0.742 Đạt 

KQVD5 13.51 6.176 0.583 0.696 Đạt 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 

Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo “Việc vận dụng KTQTCP tại các 

DN” tất cả các biến đều “Đạt”. 

b. Cronbach Alpha của thang đo “Chiến lược kinh doanh” 

Bảng 4.6: Chỉ số đánh giá các biến của thang đo “Chiến lược kinh doanh” 

Biến 

quan 

sát 

Trung bình 

thang 

 đo nếu loại 

biến 

Phương sai 

thang  

đo nếu loại 

biến 

Tương quan  

biến tổng 

Cronbach's 

Alpha  

nếu loại biến 

này 

 

Kết quả 

Thang đo Chiến lược kinh doanh (Y), Alpha = 0.721 

CLKD1 16.92 5.612 0.661 0.612 Đạt 

CLKD2 16.93 5.547 0.695 0.601 Đạt 

CLKD3 17.85 6.892 0.299 0.734 Loại 

CLKD4 16.83 5.943 0.678 0.615 Đạt 
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CLKD5 18.08 7.710 0.239 0.737 Loại 

CLKD6 18.01 7.736 0.197 0.749 Loại 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 

Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo nhân tố “Chiến lược kinh doanh 

của doanh nghiệp” (CLKD) có ba biến quan sát CLKD3 và biến quan sát CLKD5, 

CLKD6 bị loại là do hệ số tương quan biến tổng  0.3.  

c. Cronbach Alpha của thang đo “Quy định pháp lý” 

Bảng 4.7: Chỉ số đánh giá các biến của thang đo “Quy định pháp lý về khai 

thác và quản lý tài nguyên” 

Biến 

quan 

sát 

Trung bình 

thang 

 đo nếu loại 

biến 

Phương sai 

thang  

đo nếu loại 

biến 

Tương quan  

biến tổng 

Cronbach's 

Alpha  

nếu loại biến 

này 

 

Kết quả 

Thang đo “Quy định pháp lý về khai thác và quản lý tài nguyên” (X2),  

Alpha = 0.684 

QDPL1 17.88 4.400 0.536 0.602 Đạt 

QDPL2 17.88 4.400 0.545 0.600 Đạt 

QDPL3 18.77 5.194 0.188 0.719 Loại 

QDPL4 17.56 4.370 0.522 0.606 Đạt 

QDPL5 17.56 4.408 0.504 0.612 Đạt 

QDPL6 18.85 5.160 0.236 0.699 Loại 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 

Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo nhân tố “Quy định pháp lý về khai 

thác và quản lý tài nguyên” có hai biến quan sát QDPL3 và QDPL6 bị loại là do 

hệ số tương quan biến tổng  0.3.  

d. Cronbach Alpha của thang đo “Kiểm soát chi phí quản lý môi trường” 

Bảng 4.8: Chỉ số đánh giá các biến của thang đo “Kiểm soát chi phí quản lý 

môi trường” 
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Biến 

quan 

sát 

Trung bình 

thang 

 đo nếu loại 

biến 

Phương sai 

thang  

đo nếu loại 

biến 

Tương quan  

biến tổng 

Cronbach's 

Alpha  

nếu loại biến 

này 

 

Kết quả 

Thang đo “Kiểm soát chi phí quản lý môi trường” (X3), Alpha = 0.722 

KSCP1 11.08 2.229 0.585 0.614 Đạt 

KSCP2 11.15 2.512 0.532 0.651 Đạt 

KSCP3 10.99 2.434 0.587 0.621 Đạt 

KSCP4 11.53 2.411 0.378 0.753 Đạt 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 

Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo nhân tố “Kiểm soát chi phí quản 

lý môi trường”, các biến quan sát trong thang đo đáp ứng độ tin cậy.  

e. Cronbach Alpha của thang đo “Trình độ nhân viên kế toán” 

Bảng 4.9: Chỉ số đánh giá các biến của thang đo “Trình độ nhân viên kế 

toán” 

Biến 

quan 

sát 

Trung bình 

thang 

 đo nếu loại 

biến 

Phương sai 

thang  

đo nếu loại 

biến 

Tương quan  

biến tổng 

Cronbach's 

Alpha  

nếu loại biến 

này 

 

Kết quả 

Thang đo “Trình độ nhân viên kế toán” (X4), Alpha = 0.839 

TDKT1 10.01 4.976 0.749 0.762 Đạt 

TDKT2 10.01 5.189 0.646 0.807 Đạt 

TDKT3 9.98 5.339 0.658 0.802 Đạt 

TDKT4 10.02 4.806 0.644 0.812 Đạt 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 

Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo nhân tố “Trình độ nhân viên kế 

toán”, các biến quan sát trong thang đo đáp ứng độ tin cậy.  

f. Cronbach Alpha của thang đo “Nhận thức về kế toán KTQTCP của nhà 

quản trị DN” 
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Bảng 4.10: Chỉ số đánh giá các biến của thang đo “Nhận thức về kế toán” 

Biến 

quan 

sát 

Trung bình 

thang 

 đo nếu loại 

biến 

Phương sai 

thang  

đo nếu loại 

biến 

Tương quan  

biến tổng 

Cronbach's 

Alpha  

nếu loại biến 

này 

 

Kết quả 

Thang đo “Nhận thức về kế toán QTCP” (X5), Alpha = 0.732  

NTKT1 10.55 4.097 0.597 0.627 Đạt 

NTKT2 10.37 3.856 0.624 0.607 Đạt 

NTKT3 10.23 4.206 0.609 0.624 Đạt 

NTKT4 10.99 4.972 0.293 0.798 Loại 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 

Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo nhân tố “Nhận thức về kế toán” 

có một biến quan sát NTKT4 bị loại là do hệ số tương quan biến tổng  0.3.  

g. Cronbach Alpha của thang đo “Quan hệ lợi ích – chi phí” 

Bảng 4.11: Chỉ số đánh giá các biến của thang đo “Quan hệ lợi ích – chi 

phí” 

Biến 

quan 

sát 

Trung bình 

thang 

 đo nếu loại 

biến 

Phương sai 

thang  

đo nếu loại 

biến 

Tương quan  

biến tổng 

Cronbach's 

Alpha  

nếu loại biến 

này 

 

Kết quả 

Thang đo “Quan hệ lợi ích – chi phí” (X6), Alpha = 0.727 

QHLC1 6.98 2.226 0.571 0.611 Đạt 

QHLC2 6.92 2.351 0.250 0.637 Loại 

QHLC3 7.00 2.505 0.525 0.667 Đạt 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 

Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo nhân tố “Quan hệ lợi ích – chi 

phí” có một biến quan sát QHLC2 bị loại là do hệ số tương quan biến tổng  0.3.  

4.2.3. Đánh giá giá trị thang đo – Phân tích nhân tố khám phá  
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Nguyễn Đình Thọ (2012), khi đánh giá thang đo dựa vào: (1) hệ số Cronbach 

Alpha để đánh giá độ tin cậy của thang đo; (2) EFA được sử dụng rộng rãi trong 

đánh giá nghiên cứu sơ bộ các thang đo.  

Trước khi thực hiện tiến hành phân tích EFA với tất cả các nhân tố, tác giả sẽ 

tiến hành phân tích riêng nhân tố kiểm soát chi phí quản lý môi trường là nhân tố 

mới được xác định đưa vào mô hình xem có phù hợp với tập dữ liệu hay không? 

Kết quả phân tích EFA cho nhân tố mới kiểm soát chi phí quản lý môi trường được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.12: Kết quả kiểm KMO and Bartlett's Test cho biến kiểm soát chi phí 

quản lý môi trường 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .729 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 189.241 

df 6 

Sig. .000 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 

Kết quả kiểm định KMO and Bartlett's Test cho thấy KMO=0.729 

(0.5<KMO<1), điều này cho thấy nhân tố kiểm soát chi phí quản lý môi trường là 

nhân tố phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. Kiểm định Bartlett's có ý nghĩa thống kê 

(Sig. <0.05) cho thấy nhân tố kiểm soát chi phí quản lý môi trường có tương quan, 

do đó thỏa điều kiện để phân tích nhân tố này. 

Bảng 4.13: Tổng phương sai trích 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.243 56.076 56.076 2.243 56.076 56.076 

2 .803 20.065 76.141    

3 .525 13.123 89.264    

4 .429 10.736 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Kết quả Bảng 4.13 cho thấy trị số Eigenvalue = 2.243 > 1 cho nên nhân tố 

kiểm soát chi phí quản lý môi trường là phù hợp. Cột Cumulative trong bảng Tổng 

phương sai được giải thích (Total Variance Explained) là 56.076%. điều này có 

nghĩa là 56.076% thay đổi của nhân tố này được giải thích. 

Sau khi thực hiện phân tích EFA riêng cho nhân tố “Kiểm soát chi phí quản 

lý môi trường” là nhân tố phù hợp với tập dữ liệu nghiên cứu. Tác giả tiến hành đưa 

20 biến độc lập thuộc 6 nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong DN 

ngành KTCBKD đá xây dựng vào phân tích mối liên hệ giữa các biến. Sau đó, 

chúng sẽ được gom thành các nhóm biến có mối liên hệ và được trình bày dưới 

dạng các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong DN ngành 

KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Trong nghiên cứu này gồm có 6 nhân tố, quy mô mẫu ≥ 100 và ≤ 350 nên 

chọn hệ số tải nhân tố (Factor loading) bằng 0,55, KMO thỏa mãn tiêu chí 0,5 ≤ 

KMO ≤1 và Sig. = 0,000 ≤ 0,5 (Nguyễn Đình Thọ, 2012). 

Bảng 4.14: KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .753 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2966.341 

Df 190 

Sig. .000 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 

Đinh Phi Hổ (2014), khi kiểm định phương sai trích (% cumulative variance) 

của các yếu tố phải thỏa mãn các tiêu chuẩn: (1) phương sai trích phải > 50%; (2) 

các nhân tố có Eigenvalue < 1 sẽ không có tác dụng tóm tắt thông tin tốt hơn biến 

gốc (biến tiềm ẩn trong các thang đo trước khi EFA). Vì thế, các nhân tố chỉ được 

rút trích tại Eigenvalue > 1 và được chấp nhận khi tổng phương sai trích ≥ 50%. 

Kết quả nghiên cứu có phương sai trích là 75.181%, nghĩa là 75.181% thay 

đổi của các nhân tố được giải thích bởi các biến quan sát (thành phần của Factor). 

Các nhân tố chỉ được rút trích tại Eigenvalue > 1 và được chấp nhận khi tổng 

phương sai trích ≥ 50%. Kết quả nghiên cứu này có 6 nhân tố đại diện đảm bảo 

được tiêu chuẩn có Eigenvalue > 1. 
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Bảng 4.15: Bảng tổng phương sai được giải thích (Total Variance Explained) 

Component Extraction Sums 

of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 24.531 4.425 22.127 22.127 

2 38.810 2.759 13.797 35.923 

3 49.747 2.253 11.265 47.188 

4 60.379 2.161 10.805 57.993 

5 68.079 1.953 9.764 67.757 

6 75.181 1.485 7.424 75.181 

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 
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Bảng 4.16: Ma trận xoay (Rotated Component Matrixa)Rotated Component) 

Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

CLKD4 .951      

CLKD1 .927      

CLKD2 .916      

QDPL4 .909      

QDPL5 .899      

TDKT1  .880     

TDKT2  .804     

TDKT4  .800     

TDKT3  .793     

SCP1   .801    

KSCP3   .784    

KSCP2   .757    

KSCP4   .625    

NTKT3    .846   

NTKT2    .843   

NTKT1    .839   

QDPL1     .957  

QDPL2     .957  

QHLC3      .858 

QHLC1      .847 
 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 

Nhận xét  

+ Nhóm 1 bao gồm các 3 biến quan sát thuộc chiến lược kinh doanh và 2 

biến quan sát thuộc nhân tố Quy định pháp lý về khai thác và quản lý tài nguyên. 
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Bảng 4.17: Giải thích sự dịch chuyển các biến quan sát 

STT Ký hiệu Biến quan sát Nhân tố ban 

đầu 

Chuyển vào 

nhân tố khác 

1 QDPL4 

Kỹ thuật thăm dò, 

khai thác khoáng sản 

đá xây dựng 
Quy định 

pháp lý về 

quản lý và 

khai thác tài 

nguyên 

Chiến lược 

kinh doanh 

2 QDPL5 

Mức độ ảnh hưởng 

đến môi trường xung 

quanh (Cảnh quan, 

môi trường, tiếng ồn, 

khói bụi, ảnh hưởng 

thuốc nổ khi bắn 

khoan đá,…) 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

+ Nhóm 2: bao gồm 4 biến quan sát thuộc nhân tố Trình độ nhân viên kế 

toán trong DN, không thay đổi các biến quan sát từ các nhân tố khác. 

+ Nhóm 3: bao gồm 4 biến quan sát thuộc nhân tố Kiểm soát chi phí quản lý 

môi trường, không thay đổi các biến quan sát từ các nhân tố khác. 

+ Nhóm 4: bao gồm 3 biến quan sát thuộc nhân tố Nhận thức về KTQTCP, 

không thay đổi các biến quan sát từ các nhân tố khác. 

+ Nhóm 5: bao gồm 2 biến quan sát thuộc nhân tố Quy định pháp lý về khai 

thác và quản lý tài nguyên, không thay đổi các biến quan sát từ các nhân tố khác. 

+ Nhóm 6: bao gồm 2 biến quan sát thuộc nhân tố Quan hệ giữa lợi ích và 

chi phí, không thay đổi các biến quan sát từ các nhân tố khác. 

Kết quả, có 6 nhân tố đại diện tác động đến việc vận dụng KTQTCP tại các 

DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ, bao gồm: 
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Bảng 4.18: Bảng tổng hợp các nhân tố và đặt lại tên biến 

TÊN MỚI NHÂN TỐ CÁC BIẾN 

H1 Chiến lược kinh doanh 

CLKD4 

CLKD1 

CLKD2 

QDPL4 

QDPL5 

H2 Trình độ nhân viên kế toán 

TDKT1 

TDKT2 

TDKT4 

TDKT3 

H3 Kiểm soát chi phí môi trường 

KSCP1 

KSCP3 

KSCP2 

KSCP4 

H4 Nhận thức về KTQTCP 

NTKT3 

NTKT2 

NTKT1 

H5 Quy định pháp lý về khai thác và quản lý tài nguyên 
QDPL1 

QDPL2 

H6 Quan hệ lợi ích - chi phí 
QHLC3 

QHLC1 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 

Nhận xét: Có 06 nhân tố được rút trích ra từ các biến quan sát, bao gồm các 

nhân tố: Chiến lược kinh doanh (H1); Trình độ nhân viên kế toán trong DN (H2); 

Kiểm soát chi phí quản lý môi trường (H3); Nhận thức của nhà quản trị DN về 

KTQTCP (H4); Quy định pháp lý về khai thác và quản lý tài nguyên (H5); Quan hệ 

lợi ích – chi phí (H6). 

4.2.4. Thực hiện kiểm định lại chất lượng thang đo mới 

Sau khi rút trích nhân tố, tác giả tiến hành kiểm định thang đo mới, kết quả 

như sau: 
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Bảng 4.19: Bảng kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha 

Biến quan sát 

Trung bình 

thang 

 đo nếu loại biến 

Phương sai thang  

đo nếu loại biến 

Tương 

quan  

biến tổng 

Cronbach's 

Alpha  

nếu loại 

biến này 

Thang đo Chiến lược kinh doanh (H1), Alpha = 0.959 

CLKD4 16.28 7.871 0.943 0.940 

CLKD1 16.37 7.526 0.894 0.949 

CLKD2 16.38 7.651 0.875 0.952 

QDPL4 16.23 8.473 0.875 0.952 

QDPL5 16.23 8.489 0.866 0.953 

Thang đo Trình độ nhân viên kế toán (H2), Alpha = 0.839 

TDKT1 10.01 4.976 0.749 0.762 

TDKT2 10.01 5.189 0.646 0.807 

TDKT3 9.98 5.339 0.658 0.802 

TDKT4 10.02 4.806 0.644 0.812 

Thang đo Kiểm soát chi phí quản lý môi trường (H3), Alpha = 0.722 

KSCP1 11.08 2.229 0.585 0.614 

KSCP2 11.15 2.512 0.532 0.651 

KSCP3 10.99 2.434 0.587 0.621 

KSCP4 11.53 2.411 0.378 0.753 

Thang đo Nhận thức về kế toán (H4), Alpha = 0.798 

NTKT1 7.50 2.468 0.629 0.738 

NTKT2 7.31 2.300 0.644 0.724 

NTKT3 7.17 2.531 0.656 0.712 

Thang đo Quy định pháp lý về khai thác và quản lý tài nguyên (H5),  

Alpha = 0.989 

QDPL2 3.82 0.430 0.978 0.835 

QDPL1 3.82 0.421 0.978 0.899 

Thang đo Mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí (H6), Alpha = 0.637 

QHLC3 3.46 0.863 0.469 0.642 

QHLC1 3.45 0.739 0.469 0.658 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 
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Kết quả nghiên cứu, cả 06 thang đo đều thỏa mãn điều kiện, nên các thang đo 

đều được chấp nhận. 

4.2.5. Phân tích hồi quy đa biến  

a. Kiểm định giá trị phân biệt và hội tụ 

Trung bình phương sai trích được sử dụng trong nghiên cứu này để kiểm 

định giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của thang đó. Theo Chin (1998) và Fornell & 

Larcker (1981), trung bình phương sai AVE phải lớn hơn 0,5 thì đạt giá trị hội tụ 

của thang đó và căn bậc của trung bình phương sai trích của mỗi nhân tố phải lớn 

hơn bình phương hệ số tương quan của nhân tố này với nhũng nhân tố khác trong 

mô hình nghiên cứu. 

Bảng 4.20:  Kết quả phân tích giá trị phân biệt 

Nhân tố AVE 1 2 3 4 5 6 

H1 0.833 0.913      

H2 0.575 -.023 0.758     

H3 0.978 .392 -.069 0.989    

H4 0.570 .057 .014 .040 0.755   

H5 0.586 .135 .121 .041 .022 0.766  

H6 0.541 .053 -.109 .025 .126 .027 0.736 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.   

Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

Số in đậm và in nghiêng là căn bậc hai AVE của từng nhân tố 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 

Theo kết quả của Bảng 4.19 trên thì AVE của các nhân tố dao động từ 0.541 

đến 0.978 đều lớn hơn 0.5 cho thấy thang đo đạt giá trị hội tụ. Căn bậc hai trung 

bình phương sai trích AVE đều lớn hơn hệ số tương quan giữa các nhân tố với 

nhau, do đó thang đo đạt giá trị phân biệt. 

b. Kiểm định hệ số hồi quy 

Tác giả tiến hành thử nghiệm mối quan hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc (Y) 

và các biến độc lập như Chiến lược kinh doanh (H1), Quy định pháp lý về khai thác 

và quản lý tài nguyên (H2), Kiểm soát chi phí quản lý môi trường (H3), Trình độ 

nhân viên kế toán (H4), Nhận thức về KTQTCP (H5), Quan hệ giữa lợi ích và chi 
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phí (H6) nhằm xác định xem mô hình hồi quy có phù hợp với nghiên cứu hay 

không. 

Xác định phương trình hồi quy: 

Để nhận diện các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP vào các 

DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ, mô hình tương quan tổng 

thể có dạng: 

Y = f (H1, H2, H3, H4, H5, H6) 

Trong đó: Y là biến phụ thuộc; H1, H2, H3, H4, H5, H6, là biến độc lập. 

Tiếp tục thực hiện phương trình hồi quy tuyến tính nhằm xem xét trong các 

nhân tố từ H1, H2, H3, H4, H5, H6 nhân tố nào tác động đến việc vận dụng 

KTQTCP tại các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ (Y). Ta 

có kết quả như sau: 

+ Mô hình có 6 biến H1, H2, H3, H4, H5, H6, có Sig.< 0,01 do đó các biến này có ý 

nghĩa tương quan với biến (Y) với độ tin cậy 99%; 

b. Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình 

Theo kết quả R2 hiệu chỉnh (Adjusted R Square) là 0.66, nghĩa là 6 biến đại 

diện độc lập giải thích cho sự thay đổi về việc vận dụng KTQTCP trong các 

DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ là 66%.  

Bảng 4.21: Tóm tắt mô hình của các nhân tố ảnh hưởng 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .821a .674 .660 .595 1.545 

 Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 

a. Predictors: (Constant), H6, H5, H3, H4, H2, H1 

b. Dependent Variable: Y 
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Bảng 4.22: Phân tích phương sai (ANOVA) của các nhân tố 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7.675 6 1.279 3.613 .002b 

Residual 72.946 206 .354   

Total 80.621 212    

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), H6, H5, H3, H4, H2, H1 

Giá trị F của mô hình là 3.613 và giá trị Sig = 0,000. Như vậy với độ tin cậy 

95% chứng tỏ giả thuyết H0 bị bác bỏ và tồn tại mối quan hệ tuyến tính ít nhất một 

biến giữa khả năng việc vận dụng KTQTCP tại các DNKTCBKD đá xây dựng ở 

các tỉnh Đông Nam Bộ được giải thích bằng 6 biến đại diện độc lập còn lại. 

- Kiểm định hệ số hồi quy: 

Tất cả các Sig <0.05. Như vậy với độ tin cậy 95% và kết quả thống kê mô tả, 

tác giả kết luận 6 biến H1, H2, H3, H4, H5, H6 có mối tương quan với biến phụ 

thuộc Y. Hơn nữa các giá trị đều có F <10 cho thấy không có hiện tượng đa công 

tuyến giữa các nhân tố này. 

Mô hình hồi quy có dạng: 

Y= 2.96 + 0.172 H1 +0.049 H2 + 0.076 H3 + 0.091 H4 + 0.080 H5 + 0.207 H6 

Bảng 4.23: Hệ số hồi quy (Coefficients) của các nhân tố 

Model 

(Biến thành 

phần) 

Unstandardized 

Coefficients 

(Hệ số hồi quy 

chưa chuẩn 

hóa) 

Standardized 

Coefficients 

(Hệ số hồi 

quy chuẩn 

hóa) 

t 

(Giá 

trị 

kiểm 

định) 

Giá 

trị  

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

(Hệ 

số) 

Std. 

Error 

(Sai 

số) 

Beta 

(Hệ số) 
Tolerance VIF 
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1 

(Constant) 2.96 0.511   5.797       

H1 0.241 0.063 0.172 0.654 0.014 0.844 1.185 

H2 0.003 0.056 0.049 0.057 0.005 0.981 1.019 

H3 0.024 0.084 0.076 0.284 0.027 0.981 1.019 

H4 0.05 0.055 0.091 0.96 0.036 0.99 1.01 

H5 0.05 0.068 0.080 0.729 0.047 0.851 1.175 

H6 0.239 0.054 0.207 4.444 0 0.983 1.017 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 

Nhận xét: 

- Tất cả các hệ số hồi quy đều mang dấu (+), có nghĩa là các nhân tố có tác 

động cùng chiều với việc vận dụng KTQTCP vào DNKTCBKD đá xây 

dựng. 

- H1 có hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa = 0.241>0, có quan hệ cùng chiều với 

biến phụ thuộc. Khi các nhà quản trị đánh giá H1 (Chiến lược kinh doanh) 

tăng thêm 1 điểm thì tăng cường khả năng vận dụng KTQTCP vào 

DNKTCBKD đá xây dựng tăng 0.241 điểm. 

- H2 có hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa = 0.003>0, có quan hệ cùng chiều với 

biến phụ thuộc. Khi các nhà quản trị đánh giá H2 (Trình độ nhân viên kế 

toán) tăng thêm 1 điểm thì tăng cường khả năng vận dụng KTQTCP vào 

DNKTCBKD đá xây dựng tăng 0.003 điểm. 

- H3 có hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa = 0.024>0, có quan hệ cùng chiều với 

biến phụ thuộc. Khi các nhà quản trị đánh giá H3 (Kiểm soát chi phí môi 

trường) tăng thêm 1 điểm thì tăng cường khả năng vận dụng KTQTCP vào 

DNKTCBKD đá xây dựng tăng 0.024 điểm. 

- H4 có hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa = 0.05>0, có quan hệ cùng chiều với 

biến phụ thuộc. Khi các nhà quản trị đánh giá H4 (Nhận thức về kế toán quản 

trị chi phí) tăng thêm 1 điểm thì tăng cường khả năng vận dụng KTQTCP 

vào DNKTCBKD đá xây dựng tăng 0.05 điểm. 

- H5 có hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa = 0.05>0, có quan hệ cùng chiều với 

biến phụ thuộc. Khi các nhà quản trị đánh giá H5 (Quy định pháp lý về khai 

thác và quản lý tài nguyên) tăng thêm 1 điểm thì tăng cường khả năng vận 

dụng KTQTCP vào DNKTCBKD đá xây dựng tăng 0.05 điểm. 
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- H6 có hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa = 0.239>0, có quan hệ cùng chiều với 

biến phụ thuộc. Khi các nhà quản trị đánh giá H6 (Quan hệ giữa lợi ích và 

chi phí) tăng thêm 1 điểm thì tăng cường khả năng vận dụng KTQTCP vào 

DNKTCBKD đá xây dựng tăng 0.239 điểm. 

c. Kiểm định phương sai phần dư không đổi 

Để kiểm tra phần dư có dạng phân phối chuẩn, tác giả sử dụng đồ thị tần suất 

của phần dư chuẩn hóa. Bằng cách đo lường các giá trị trung bình và độ lệch chuẩn 

trên đồ thị ta có thể kết luận được điều này. Nếu cả hai giá trị này bằng nhau ta kết 

luận phần dư chuẩn hóa có độ dao động lớn đều này có ý nghĩa là đồ thị không có 

phân phối chuẩn. 

 

Đồ thị 4.1: Đồ thị của phần dư chuẩn hóa 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS- PL16 

Căn cứ vào đồ thị 4.1 có Mean = 1,57 x E-15 và độ lệch chuẩn Std.Dev = 

0,986, n = 213. Cả hai giá trị này hoàn toàn khác nhau cho thấy rằng đồ thị phần 

chuẩn hóa tuân theo phân phối chuẩn. 
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Theo kết quả nghiên cứu thì các biến H1, H2, H3, H4, H5, H6 có Sig. lần 

lượt là 0.62; 0.906; 0.844; 0.779; 0.328; 0.62 (>0.05) như vậy kiểm định Spearman 

cho biết phương sai phần dư của các biến này không đổi và có ý nghĩa về mặt 

nghiên cứu (Nguyễn Đình Thọ, 2012). 

Ma trận tương quan các nhân tố: 

Kiểm định tương quan hạng Spearman được dùng để dò tìm vi phạm về giả 

định phương sai của phần dư không đổi. 

Bảng 4.24: Ma trận tương quan của các nhân tố 

  H1 H2 H3 H4 H5 H6 Y 

Spearman'

s rho 

H

1 

Correlatio

n 

Coefficien

t 

1.000 .007 -.035 .112 .245*

* 

.027 -.034 

Sig. (2-

tailed) 

  .918 .609 .104 .132 .700 .620 

N 213 213 213 213 213 213 213 

H

2 

Correlatio

n 

Coefficien

t 

.007 1.00

0 

-.011 .003 -.088 -.067 .008 

Sig. (2-

tailed) 

.918   .875 .966 .200 .328 .906 

N 213 213 213 213 213 213 213 

H

3 

Correlatio

n 

Coefficien

t 

-.035 -.011 1.00

0 

-.037 -.024 -.007 -.014 

Sig. (2-

tailed) 

.609 .875   .596 .733 .916 .844 

N 213 213 213 213 213 213 213 

H

4 

Correlatio

n 

Coefficien

.112 .003 -.037 1.00

0 

.010 .101 -.019 
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t 

Sig. (2-

tailed) 

.104 .966 .596   .888 .142 .779 

N 213 213 213 213 213 213 213 

H

5 

Correlatio

n 

Coefficien

t 

.245*

* 

-.088 -.024 .010 1.000 -.006 -.067 

Sig. (2-

tailed) 

.132 .200 .733 .888   .936 .328 

N 213 213 213 213 213 213 213 

H

6 

Correlatio

n 

Coefficien

t 

.027 -.067 -.007 .101 -.006 1.000 .309*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.700 .328 .916 .142 .936   .062 

N 213 213 213 213 213 213 213 

Y Correlatio

n 

Coefficien

t 

-.034 .008 -.014 -.019 -.067 .309*

* 

1.000 

Sig. (2-

tailed) 

.620 .906 .844 .779 .328 .062   

N 213 213 213 213 213 213 213 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS-PL16 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

Kết luận: Ta thấy giá trị Sig mối tương quan Spearman giữa trị tuyệt đối phần dư 

chuẩn hóa với từng biến độc lập đều lớn hơn 0,05. Như vậy, giả định phương sai 

của phần dư không bị vi phạm. Vậy, các biến H1, H2, H3, H4, H5, H6 có ý nghĩa 

thống kê. 
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4.3. BÀN LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng 

Tác giả nghiên cứu việc vận dụng KTQTCP tại DN ngành KTCBKD đá xây 

dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ bao gồm 6 nhân tố: Chiến lược kinh doanh; Quy 

định pháp lý về khai thác và quản lý tài nguyên; Kiểm soát chi phí quản lý môi 

trường; Trình độ nhân viên kế toán; Nhận thức về kế toán QTCP; Quan hệ lợi ích và 

chi phí. Các nhóm nhân tố được thể hiện thông qua 27 biến quan sát có tác động 

đến việc vận dụng KTQTCP tại các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh 

Đông Nam Bộ. 

Kết quả sau khi EFA còn 20 biến quan sát được rút trích vào 6 nhóm đại 

diện; 7 biến bị loại ra khỏi nhóm là: CLKD3, CLKD5, CLKD6, QDPL3, QDPL6, 

NTKT4, QHLC2. Sau đó tác giả tiến hành kiểm định lại độ tin cậy của các thang đo 

mới và đặt tên lại các thang đo. Tiến hành kiểm định phân tích hồi quy đa biến trên 

kết quả sau khi phân tích EFA là tập hợp của 20 biến quan sát có ý nghĩa thông qua 

6 thang đo đã chỉ ra. 

Kết quả nghiên cứu EFA cho thấy mô hình nghiên cứu việc vận dụng 

KTQTCP trong các DN ngành KTCBKD đá xây dựng đã giải thích được 66% sự 

tác động đến việc vận dụng KTQTCP bởi 6 nhân tố đại diện, còn lại 34% bị thất 

thoát bởi các nhân tố khác chưa được phát hiện. Đồng thời, nghiên cứu xác định 

mức độ tác động của từng nhân tố thông qua hệ số hồi quy sau: 

Bảng 4.25: Mức độ đóng góp của các nhân tố 

Thành phần Giá trị tuyệt đối % 

H6 Mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí 0.207 30 

H1 Chiến lược kinh doanh 0.172 25 

H4 Trình độ nhân viên kế toán 0.096 14 

H5 Nhận thức về KTQTCP 0.08 12 

H3 Kiểm soát chi phí môi trường 0.076 11 

H2 Quy định pháp lý 0.049 7 

Tổng 0.68 100 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Như vậy sáu nhân tố đại diện bao gồm: Mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí 

(H6), Chiến lược kinh doanh (H1), Trình độ nhân viên kế toán trong DN (H4), 

Nhận thức về KTQTCP (H5), Kiểm soát chi phí quản lý môi trường (H3), Quy định 

pháp lý về khai thác và quản lý tài nguyên (H2) lần lượt đóng góp 30%, 25%, 14%, 

12%, 11%, 7% vào việc vận dụng KTQTCP vào các DNKTCBKD đá xây dựng ở 

các tỉnh Đông Nam Bộ. 

4.3.2. Bàn luận về các nhân tố 

4.3.2.1. Quan hệ giữa lợi ích và chi phí 

Ly thuyết nền về mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí giải thích cho việc vận 

dụng các công cụ trong quá trình điều hành và quản lý phải quan tâm đến nhân tố 

“Mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí”. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố này có 

mức ảnh hưởng cao nhất tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong các 

DNKTCBKD đá xây dựng là 30%, bao gồm những nội dung cần được quan tâm: 

- Yêu cầu chi phí đầu tư trong công nghệ phục vụ việc tổ chức kế toán quản trị 

chi phí 

Đối với nhà quản trị việc đầu tư phải mang lại hiệu quả kinh tế. Do đó, việc 

bỏ chi phí đầu tư công nghệ phục vụ tổ chức KTQTCP đối với DN phải có hiệu 

quả. Cần phải xác định rõ những nội dung: cần đầu tư cái gì, bao nhiêu tiền, dự kiến 

kết quả mang lại cho nhà quản trị những lợi ích gì. Như vậy, nhà quản trị chỉ đầu tư 

khi họ thấy được tầm quan trọng của công cụ KTQTCP giúp họ trong vấn đề lập kế 

hoạch, kiểm soát chi phí và cung cấp thông tin cho nhà quản trị kịp thời phục vụ 

cho việc ra quyết định giúp tăng hiệu quả hoạt động của DNKTCBKD đá xây dựng. 

- Yêu cầu tổ chức kế toán quản trị chi phí phải mang tính hiệu quả 

Hiện tại, các DN chưa có sự tách biệt giữa KTTC và KTQT vì theo quan 

điểm của nhà quản trị cho rằng tất cả công việc thuộc kế toán và các báo cáo về KT 

thuộc mảng KTTC được cung cấp từ trước giờ là đầy đủ thông tin mà họ cần và đầy 

đủ cho cơ quan Nhà nước và cho các nhà đầu tư. Do đó, việc tổ chức KTQTCP 

trong các DNKTCBKD đá xây dựng chưa được quan tâm đúng mức.  

Nhà quản trị chỉ tổ chức KTQTCP khi việc tổ chức này mang tính hiệu quả. 

Họ yêu cầu làm rõ các nội dung: bộ phận KTQTCP gồm bao nhiêu người, nhiệm vụ 

của từng người và thông tin mà họ nhận được là gì và giúp ích cho họ trong quá 

trình quản lý điều hành DN ra sao? 
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Tóm lại, nội dung này yêu cầu việc tổ chức KTQTCP trong các 

DNKTCBKD đá xây dựng phải hiệu quả và phải mang lại lợi ích cho nhà quản trị. 

4.3.2.2. Chiến lược kinh doanh  

Lý thuyết ngẫu nhiên cho rằng môi trường kinh doanh, công nghệ, chiến lược 

kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn hệ thống kế toán trong doanh nghiệp 

(Chenhall, 2003). Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố “Chiến lược kinh doanh” 

có mức độ ảnh hưởng là 25% tác động đến việc vận dụng KTQTCP vào 

DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ bao gồm các nội dung cần 

được quan tâm: 

- Vai trò của nhà quản lý có ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược của doanh 

nghiệp 

Mỗi DN muốn tồn tại và phát triển đều xây dựng chiến lược kinh doanh cho 

DN gồm chiến lược trong ngắn hạn và dài hạn. Chiến lược được lập ra không phải 

lúc nào cũng hoàn hảo và đúng hướng. Người quản lý giỏi sẽ có tầm nhìn tốt thì 

chiến lược được vạch ra cho DN có thể tốt. Tuy nhiên, trong mỗi giai đoạn của 

chiến lược thì vai trò của nhà quản lý có ảnh hưởng đáng kể trong việc thực hiện 

những nội dung mà chiến lược vạch ra để đưa ra cách thức thực hiện hoặc đưa các 

giải pháp điều chỉnh hoặc thay đổi phương thức thực hiện để đạt mục tiêu đề ra. 

- Sứ mệnh công ty được xác định rõ ràng 

Sứ mệnh của công ty thường gắn liền với chiến lược kinh doanh. Công ty 

muốn gì, đạt được những thành tựu gì vào thời gian nào,… sẽ được đưa vào nội 

dung của chiến lược để hướng đến mục tiêu chung của DN hoạt động hiệu quả và 

phát triển bền vững.  

-  Mục tiêu chiến lược của công ty được xây dựng cụ thể 

Yêu cầu nội dung trong chiến lược kinh doanh phải được xây dựng cụ thể 

bao gồm thời gian, mục tiêu, kết quả đạt được từng giai đoạn, ai thực hiện, chi phí 

phát sinh cho từng giai đoạn… 

- Kỹ thuật thăm dò, khai thác khoáng sản đá xây dựng 

Kỹ thuật thăm dò, khai thác khoáng sản đá xây dựng rất quan trọng trong 

việc xây dựng chiến lược dài hạn. Cụ thể khi các mỏ đá đang khai thác gần hết hạn 

cần thăm dò và tìm kiếm các nguồn tài nguyên ở các nơi khác. Tuy nhiên, nếu kỹ 

thuật thăm dò khoáng sản không chính xác sẽ không đánh giá được trữ lượng của 
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nguồn tài nguyên này có thể dẫn đến kết quả xấu hoặc tốt hoàn toàn phụ thuộc vào 

kỹ thuật thăm dò. Khi xét về kỹ thuật khai thác có ảnh hưởng đến con người và chi 

phí và môi trường xung quanh. Người có kỹ thuật cao sẽ khai thác với chi phí thấp, 

an toàn cho người lao động.  

- Mức độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh (Cảnh quan, môi trường, 

tiếng ồn, khói bụi, ảnh hưởng thuốc nổ khi bắn khoan đá,…) 

Khai thác đá luôn có ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, tiếng ồn, khói 

bụi, ảnh hưởng đến các nhà dân khu vực xung quanh nới khai thác. DN cần phải 

phản ánh nội dung này vào trong chiến lược kinh doanh của DN vì nếu tác hại xấu 

đến môi trường, ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh, làm hư hại hoa màu, 

làm lún đất, sập nhà của dân,… có thể sẽ bị cấm không cho khai thác, chế biến kinh 

doanh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. 

4.3.2.3. Trình độ nhân viên kế toán  

Lý thuyết ngẫu nhiên cho rằng tính hiệu quả của hệ thống KTQT hoàn toàn 

phụ thuộc vào yếu tố bên trong và bên ngoài DN (Chenhall, 2003). Lý thuyết đại 

diện cho rằng luôn có sự tồn tại mối quan hệ giữa người chủ và người điều hành 

(Healy, 2001). Cả hai lý thuyết trên đều cho rằng việc vận dụng hay nâng cao khả 

năng vận dụng KTQTCP vào doanh nghiệp đạt hiệu quả thì trình độ của nhân viên 

kế toán trong doanh nghiệp có ảnh hưởng đáng kể. Kết quả NC từ chương 4 có thấy 

mức độ ảnh hưởng của nhân tố: “Trình độ nhân viên kế toán trong DN” có mức 

độ tác động đến việc vận dụng KTQTCP vào DNKTCBKD đá xây dựng 14%, bao 

gồm các nội dung: 

- Nhân viên kế toán được đào tạo chuyên sâu về kế toán quản trị 

Thực trạng khảo sát tại các DNKTCBKD đá xây dựng thì nhân viên kế toán 

tài chính kiêm luôn mảng KTQT, KTQTCP. Các nhân viên chưa được đào tạo 

chuyên sâu về mảng KTQT, KTQTCP nên việc tổ chức hay thực hiện các nội dung 

liên quan KTQTCP chưa đầy đủ, chưa cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà quản trị 

hướng về tương lai nên các nhà quản trị chưa thấy rõ tầm quan trọng của KTQTCP 

trong DN. 

- Nhân viên kế toán có am hiểu về lĩnh vực hoạt động 

Lĩnh vực khai thác và chế biến kinh doanh đá xây dựng là một ngành đặc thù 

do đó nhân viên kế toán cần có sự am hiểu về kế toán môi trường, các chi phí nào 
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liên quan đến vấn đề bảo vệ tài nguyên và môi trường, cải tạo cảnh quan, hoàn 

nguyên môi trường, ký quỹ cải tạo môi trường,… kế toán phảm am hiểu về ngành 

nghề thì mới biết phân loại và hạch toán nội dung liên quan đến chi phí cho đúng.  

- Nhân viên kế toán có kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện KTQTCP phù 

hợp với đặc điểm ngành nghề hoạt động 

Thực tế các nhân viên kế toán trong DNKTCBKD đá xây dựng có nhiều kinh 

nghiệm trong công tác KTTC tại DN nhưng về mảng KTQTCP liên quan ngành này 

chưa được am hiểu rõ ràng. Nên DN cần cho các nhân viên kế toán tham dự các lớp 

học, khóa đào tạo chuyên sâu về công tác KTQT, KTQTCP để có thể vận hành 

công tác KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng đầy đủ nội dung và đạt hiệu 

quả.  

- Nhân viên kế toán được cập nhật thường xuyên về kiến thức chuyên môn 

Việc cập nhật kiến thức chuyên môn rất được DN quan tâm. Khi có các 

chính sách mới hay có sự thay đổi thông tư liên quan kế toán, thuế thì các nhân viên 

kế toán trong DN đều được đi tập huấn hoặc học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên 

môn, nhưng tất cả các nội dung liên quan các khóa học cũng phần lớn đáp ứng nhu 

cầu lập báo cáo KTTC và thuế. Vậy, bên cạnh những kiến thức về KTTC thì KTQT, 

KTQTCP vẫn cần phải được DN quan tâm và đầu tư chi phí cho kế toán được học 

tập nâng cao kiến thức chuyên môn về cả 2 mảng kế toán. Từ đó, kế toán am hiểu 

sâu về KTQTCP sẽ mạnh dạn áp dụng vào DN. 

4.3.2.4. Nhận thức về kế toán  

Lý thuyết đại diện trình bày mối quan hệ giữa nhà quản trị cấp cao, cấp 

trung, cấp thấp, người quản lý và người trực tiếp sử sụng các nguồn lực (Jensen and 

Mackling, 1976). Lý thuyết hợp pháp trình bày nội dung là các DN phải tuân thủ 

theo những quy định của Chính phủ, Nhà nước, Luật liên quan đến ngành nghề kinh 

doanh (Elkington, 1970). Do đó, các nhà quản trị cần có những hiểu biết và nhận 

thức về công tác kế toán trong DN để giúp cho việc quản lý và điều hành DN đạt 

hiệu quả và tuân thủ luật pháp. Kết quả NC từ chương 4 có thấy mức độ ảnh hưởng 

của nhân tố: “Nhận thức về kế toán KTQTCP” có mức độ tác động đến việc vận 

dụng KTQTCP vào DNKTCBKD đá xây dựng 12%, bao gồm các nội dung: 

- Nhà quản trị DN có nhu cầu cao về vận dụng KTQTCP 
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Nhà quản trị DN phải có kiến thức và am hiểu về KTQTCP từ đó mới biết 

cách sử dụng công cụ KTQTCP vào trong quản lý, điều hành DN. Người quản trị 

biết sử dụng công cụ KTQTCP sẽ thấy được tầm quan trọng của KTQTCP và có 

nhu cầu về KTQTCP. Người quản lý giỏi sẽ biết yêu cầu bộ phận KTQTCP cung 

cấp thông tin cần thiết, kịp thời nhằm giúp họ kiểm soát chi phí, cung cấp thông tin 

là cơ sở ra quyết định.  

- Nhà quản trị DN có hiểu biết về các công cụ kỹ thuật KTQTCP 

Nhà quản trị DN phải có hiểu biết về công cụ kỹ thuật KTQTCP. Vì hiện tại, 

các DNKTCBKD đá xây dựng có hiệu quả hoạt động cao nên các nhà quản lý DN 

đưa ra quyết định còn mang tính chủ quan, dựa vào kinh nghiệm quản lý lâu năm 

bởi vì họ chưa rõ chức năng và vai trò của KTQTCP và chưa thấy tầm quan trọng 

của KTQTCP trong DN. 

- Nhà quản trị DN đánh giá cao về tính hữu ích các công cụ kỹ thuật KTQTCP 

Nhà quản trị DN phải quản lý và điều hành DN dựa theo thông tin mà bộ 

phận KTQTCP cung cấp để lập kế hoạch, kiểm soát chi phí và cơ sở ra quyết định. 

Từ đây, các nhà quản lý mới thấy hiệu quả của công cụ kỹ thuật KTQTCP trong 

DN. 

4.3.2.5. Kiểm soát chi phí quản lý môi trường  

Lý thuyết hợp pháp trình bày nội dung yêu cầu các DN sản xuất kinh doanh 

phai tuân thủ luật pháp (Elkington, 1970). Lý thuyết các bên liên quan đề cập đến 

giá trị đạo đức trong quản lý của tổ chức. Lý thuyết cho rằng mỗi DN tồn tại và phát 

triển đều có mối liên hệ giữa các bên liên quan và cần phải có sự cân bằng giữa các 

quan hệ đó (Freeman, 1984). Khi nghiên cứu vận dụng KTQTCP vào DNKTCBKD 

đá xây dựng, ngành nghề có nhiều ảnh hưởng đến môi trường nên việc nghiên cứu 

kiểm soát chi phí quản lý môi trường là cần thiết. Kết quả NC cho thấy “Kiểm soát 

chi phí quản lý môi trường” có mức độ tác động đến việc vận dụng KTQTCP vào 

DNKTCBKD đá xây dựng 11%, bao gồm các nội dung: 

- Chi phí quản lý môi trường được xác định là một trong những chỉ tiêu của kế 

toán quản trị môi trường 

Theo Lê Thị Tâm (2017, 17) định nghĩa về KTQTCP môi trường: “KTQTCP 

môi trường là quá trình thu thập, xử lý, cung cấp thông tin chi phí môi trường quản 

trị nội bộ nhằm gia tăng lợi ích kinh tế và cải thiện hiệu quả môi trường hướng tới 
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mục tiêu phát triển bền vững”. Theo quan điểm này của tác giả thì chi phí quản lý 

môi trường được xác định là một trong những chỉ tiêu của kế toán quản trị môi 

trường do đó DN cần kiểm soát chi phí vì có ảnh hưởng đến môi trường, bảo vệ tài 

nguyên và hiệu quả hoạt động của DN. 

- Kiểm soát chi phí quản lý môi trường có ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu 

quả kinh tế - xã hội trong hoạt động của doanh nghiệp. 

Các DNKTCBKD đá xây dựng, thực tế kế toán DN hạch toán những khoản 

chi phí phát sinh liên quan đến môi trường vào chi phí sản xuất chung và tập hợp 

vào chi phí giá thành sản phẩm như là chi phí đền bù, chi phí ô nhiễm môi 

trường,…Chi phí này phát sinh thường xuyên và có giá trị lớn. Vì vậy, DN muốn 

nâng cao vị thế cạnh tranh cần phải kiểm soát chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Ngày 

nay, các DN ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh cần quan tâm đến môi trường, xã 

hội và phát triển bền vững. Vậy, Kiểm soát chi phí môi trường có ảnh hưởng đến 

việc nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội trong hoạt động của doanh nghiệp. 

- Chi phí quản lý môi trường được các nhà quản trị quan tâm. 

Lĩnh vực KTCBKD đá xây dựng có nhiều chi phí phát sinh bao gồm: dọn 

dẹp, vệ sinh các máy xay, xúc,…Chi phí cải tạo môi trường, cải tạo cảnh quan,… 

giá trị rất lớn và phát sinh thường xuyên và quyết định đến kết quả hoạt động kinh 

doanh của DN nên các nhà quản lý rất quan tâm. 

- Chi phí quản lý môi trường được sự quan tâm của các bên liên quan. 

CP quản lý môi trường đối với lĩnh vực KTCBKD đá xây dựng có giá trị lớn, 

phát sinh thường xuyên và có nhiều người quan tâm như nhà đầu tư, những người 

xung quanh khu vực khai thác, chế biến vì ảnh hưởng đến chi phí đền bù thiệt hại 

nhà cửa, hoa màu, khói bụi, tiếng ồn,… Đối với người lao động cũng có ảnh hưởng 

như tiếng ồn, bụi, an toàn lao động,…Đặc biệt các chi phí này ảnh hưởng đến kết 

quả hoạt động của DN nên nhà quản lý, nhà đầu tư, … quan tâm. 

4.3.2.6. Quy định pháp lý về khai thác và quản lý tài nguyên 

Lý thuyết ngẫu nhiên đề cập đến nội dung môi trường kinh doanh, ngành 

nghề kinh doanh, chiến lược kinh doanh có ảnh hưởng đến sự lựa chọn hệ thống kế 

toán trong DN (Chenhall và Morris, 1986). Lý thuyết hợp pháp quan tâm đến nội 

dung mỗi DN hoạt động sản xuất kinh doanh phải tuân thủ quy định, luật pháp 

(Elkinton, 1970). Đặc biệt, lĩnh vực KTCBKD đá xậy dựng bị chi phối bởi nhiều 
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quy định về vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên, luật môi trường, luật an toàn lao 

động…. Kết quả NC cho thấy mức độ ảnh hưởng của nhân tố “Quy định pháp lý về 

khai thác và quản lý tài nguyên” có mức độ tác động đến việc vận dụng KTQTCP 

vào DNKTCBKD đá xây dựng 7%, bao gồm các nội dung: 

- Mức độ ảnh hưởng của pháp luật liên quan ngành khai thác khoáng sản đá 

xây dựng 

Đây là ngành nghề chịu sự chi phối bởi các quy định luật pháp: Luật khai 

thác và bảo vệ tài nguyên, Luật bảo vệ môi trường, Luật mua quyền khai thác và 

các quy định liên quan quá trình khai thác, chế biến tài nguyên. Những nội dung của 

các Luật này đưa ra các quy định và chế tài, yêu cầu các DNKTCBKD đá xây dựng 

phải tuân thủ và thực hiện đúng các quy định. Nếu DN có sai phạm sẽ bị đình chỉ 

hoạt động, cấm khai thác sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh 

doanh của DN. Do đó, các nhà quản trị phải nghiên cứu đầy đủ nội dung của các 

văn bản pháp luật để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh chặt chẽ và tuân thủ 

luật pháp. 

- Thủ tục pháp lý liên quan quá trình khai thác và hoàn nguyên môi trường đá 

xây dựng 

Hiện tại, các DNKTCBKD đá xây dựng phải đóng quỹ cải tạo và hoàn 

nguyên môi trường căn cứ theo sản lượng (trữ lượng nguồn tài nguyên) của các mỏ 

đá và thời gian khai thác và mức phí do nhà nước quy định liên quan đến 1m3 đá khi 

khai thác. DNKTCBKD đá xây dựng tính chi phí và nộp về cơ quan Nhà nước hàng 

năm. Kết thúc thời hạn khai thác (đóng mỏ), DNKTCBKD đá xây dựng phải tiến 

hành hoàn nguyên môi trường, cảnh quan như trồng cây xanh, dọn dẹp khu vực sản 

xuất kinh doanh sạch sẽ, làm lại đường,…Thực tế, các DNKTCBKD đá xây dựng 

trước khi bắt đầu khai thác, chế biến phải làm bản cam kết bảo vệ và hoàn nguyên 

môi trường. Tuy nhiên, việc hoàn nguyên và cải tạo môi trường còn nhọc nhằn giữa 

DNKTCBKD đá xây dựng và Nhà nước. Vì theo ý kiến DN, hàng năm DN đã đóng 

quỹ cải tạo và hoàn nguyên môi trường rồi thì việc thực hiện sẽ thuộc về Nhà nước. 

Đối với Nhà nước họ cho rằng căn cứ vào bản cam kết thực hiện cải tạo và hoàn 

nguyên môi trường thì DN phải thực hiện. Do đó, chi phí mà DN đã ký quỹ thì DN 

có quyền nhận lại để thực hiện việc cải tạo và hoàn nguyên môi trường, sau đó Nhà 

nước sẽ tiến hành kiểm tra công trình đã thực hiện. Tuy nhiên, DNKTCBKD đá xây 
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dựng hiện nay gặp khó khăn trong các vấn đề thủ tục xin lấy lại tiền đã ký quỹ để 

thực hiện cải tạo môi trường. Vì khi làm thủ tục nhận lại tiền đã ký quỹ thì cơ quan 

Nhà nước sẽ nghiệm thu các công trình cải tạo và hoàn nguyên môi trường đã thực 

hiện có đạt yêu cầu so với bản cam kết trước khi bắt đầu khai thác hay chưa thì mới 

giải quyết thủ tục. Các tiêu chí để đánh giá việc cải tạo và hoàn nguyên môi trường 

đạt hay chưa đạt đối với từng DN, từng mỏ đá, nội dung trong bản cam kết chưa rõ 

ràng nên khi áp dụng thủ tục pháp lý nhận lại tiền đã ký quỹ vẫn còn nhiều bất cập 

chưa giải quyết nhanh được. 

TÓM TẮT CHƯƠNG 4 

Nội dung chương 4 thể hiện tuần tự các bước của quy trình nghiên cứu, kết 

quả nghiên cứu. Từ kết quả nghiên cứu trên, tác giả đã xác định các nhân tố tác 

động đến việc vận dụng KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng. Các nhân 

tố tác động gồm: Quan hệ lợi ích và chi phí, Chiến lược kinh doanh, Trình độ nhân 

viên kế toán, Kiểm soát chi phí quản lý môi trường, Quy định pháp lý về khai thác 

và quản lý tài nguyên, Nhận thức về kế toán quản trị chi phí. Căn cứ vào kết quả 

của các nhân tố tác động, tác giả cũng đã xác định mức độ đóng góp của từng nhân 

tố tác động đến khả năng vận dụng KTQTCP trong DNKTCBKD đá xây dựng ở 

các tỉnh Đông Nam Bộ.  

Từ kết quả khảo sát các nhân tố tác động cụ thể đến việc vận dụng KTQTCP 

trong các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ, tác giả đã bàn luận, 

so sánh với các nghiên cứu trước. Kết hợp giữa các kết quả nghiên cứu trước và kết 

quả khảo sát của các nhân tố trong luận án, tác giả gợi ý các giải pháp góp phần 

nâng cao khả năng vận dụng KTQTCP trong DN. 
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CHƯƠNG 5 – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Vai trò của nhà quản trị có tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của 

DN. Các nhà quản trị đều kỳ vọng những quyết định liên quan đến dự án, hợp 

đồng,… của DN mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, có nhiều kết quả nghiên 

cứu của các nhà khoa học chứng minh lợi ích từ việc vận dụng công tác KTQTCP 

trong quản lý. Tuy nhiên, hiệu quả của việc vận dụng còn phụ thuộc vào các nhân tố 

ảnh hưởng liên quan từ ngành nghề, trình độ nhân viên kế toán…. Nội dung chương 

này, tác giả sẽ căn cứ vào kết quả nghiên cứu từ chương 4 và so sánh với nội dung 

chương 1 về tổng quan các đề tài nghiên cứu trước. Từ đó, tác giả đưa ra các kết 

luận và gợi ý các giải pháp nhằm nâng cao khả năng vận dụng KTQTCP vào 

DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ đạt hiệu quả. 

5.1. KẾT LUẬN 

Từ những nội dung NC chương 4, tác giả tóm tắt kết quả chính mà luận án 

đạt được gồm hai nội dung chính:  

- Nhận diện, khám phá nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong 

các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ gồm: (1) Mối quan hệ giữa 

lợi ích và chi phí; (2) Chiến lược kinh doanh; (3) Trình độ nhân viên kế toán; (4) 

Nhận thức về KTQTCP; (5) Kiểm soát chi phí quản lý môi trường; (6) Quy định 

pháp lý về khai thác và quản lý tài nguyên. Trong đó, nhân tố “Kiểm soát chi phí 

quản lý môi trường” là nhân tố mới được khám phá và có ảnh hưởng đến việc vận 

dụng KTQTCP vào DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

-  Đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố, xác định mức độ đóng góp 

của từng nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong các DNKTCBKD đá 

xây dựng theo thứ tự giảm dần lần lượt là: (1) Mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí; 

(2) Chiến lược kinh doanh; (3) Trình độ nhân viên kế toán; (4) Nhận thức về 

KTQTCP; (5) Kiểm soát chi phí quản lý môi trường; (6) Quy định pháp lý về khai 

thác và quản lý tài nguyên với các tỷ lệ tương ứng: 30%; 25%; 14%; 12%; 11%; 

7%, là cơ sở giúp tác giả đưa ra các gợi ý nhằm tăng cường việc vận dụng KTQTCP 

vào doanh nghiệp kinh doanh đá xây dựng đạt hiệu quả hơn. 

Ngành KTCBKD đá xây dựng bên cạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh cao 

và có triển vọng phát triển trong những năm tới. Tuy nhiên, đây là ngành kinh 

doanh có gắn liền với trách nhiệm xã hội như vệ sinh môi trường, tiếng ồn, khói bụi 



121 
 

 

và chịu sự ảnh hưởng bởi trữ lượng khai thác khoáng sản, thời hạn được khai 

thác…. Do đó, việc vận dụng KTQTCP sẽ giúp cho các DN đá xây dựng tập trung 

vào chiến lược kinh doanh nhằm đảm bảo lợi nhuận ổn định và phát triển bền vững. 

Kế thừa những kết quả nghiên cứu trước, nhìn nhận những kết quả đạt được 

cũng như các hạn chế, khiếm khuyết của các nghiên cứu đã thực hiện có ý nghĩa hết 

sức quan trọng trong việc xác định mục tiêu nghiên cứu của luận án. Do đó tác giả 

lược khảo các nghiên cứu liên quan đến việc nghiên cứu các nhân tố tác động đến 

việc vận dụng KTQTCP khi vận dụng các phương pháp kỹ thuật quản trị chi phí 

hiện đại và gắn kết với vấn đề bảo vệ môi trường trong các DNKTCBKD đá xây 

dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Việc nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP vào các 

DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ nhằm giúp cho nhà quản lý 

thấy được tầm quan trọng của KTQTCP trong quá trình hoạch định, kiểm soát, cung 

cấp thông tin đầy đủ cho các nhà quản trị ra các quyết định điều hành, kiểm soát chi 

phí là rất cần thiết. Những đóng góp về mặt học thuật và thực tiễn, luận án đã đạt 

được những nội dung cơ bản: 

Thông qua những nghiên cứu trước, tác giả đã tìm hiểu, nhận diện, khám phá 

nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng.   

Đo lường mức độ tác động của từng nhân tố đến việc vận dụng KTQTCP tại 

các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Từ đó, đề xuất các kiến 

nghị nhằm góp phần nâng cao việc vận dụng KTQTCP trong các DNKTCBKD đá 

xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Nghiên cứu này sẽ cung cấp cơ sở tham khảo 

cho các nghiên cứu tiếp theo để thiết lập các nhân tố tác động đến việc vận dụng 

KTQTCP trong các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Qua khảo sát thực tế, luận án cũng mạnh dạn đề xuất kiến nghị nhằm góp 

phần nâng cao việc vận dụng KTQTCP vào trong các DNKTCBKD đá xây dựng ở 

các tỉnh Đông Nam Bộ giúp DN nâng cao vị thế cạnh tranh, thành quả hoạt động và 

phát triển bền vững. 

5.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

5.2.1. Hàm ý lý thuyết 

 Thông qua việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng 

KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Đề tài đã 
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chỉ ra và làm sáng tỏ những nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP cho 

các DN ngành KTCBKD đá xây dựng. Một trong những ngành quan trọng trong 

việc xây dựng cơ sở hạ tầng của các quốc gia nhưng hầu như vấn đề này chưa được 

một nghiên cứu ở nước ngoài và trong nước. Đóng góp về lý thuyết có giá trị tham 

khảo trong việc nghiên cứu cũng như thực hành KTQTCP trong lĩnh vực KTCBKD 

đá xây dựng. Các nhân tố ảnh hưởng lần lượt là: (1) Mối quan hệ giữa lợi ích và chi 

phí; (2) Chiến lược kinh doanh; (3) Trình độ nhân viên kế toán; (4) Nhận thức về kế 

toán quản trị chi phí; (5) Kiểm soát chi phí quản lý môi trường; (6) Quy định pháp 

lý về khai thác và quản lý tài nguyên. 

5.2.2. Hàm ý thực tiễn 

Kết quả NC từ chương 4, có 6 nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng 

KTQTCP trong DN và được xếp theo mức độ tác động từ cao xuống thấp. 

5.2.2.1. Quan hệ giữa lợi ích và chi phí 

Kết quả nghiên cứu nhận định mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí có mức 

ảnh hưởng cao nhất đến việc vận dụng KTQTCP trong DN. Vì ngành KTCBKD đá 

xây dựng có mức cạnh tranh thấp trong các mặt hàng xây dựng khác nên các nhà 

quản trị sẽ vận dụng nếu như hiệu quả mang lại cao hơn chi phí bỏ ra khi vận dụng 

KTQTCP vào trong quản lý điều hành tại DN. Do đó, khi vận dụng KTQTCP phải 

đảm bảo: 

- Yêu cầu chi phí đầu tư trong công nghệ phục vụ việc tổ chức kế toán quản trị 

chi phí 

Việc đầu tư công nghệ phục vụ cho tổ chức KTQTCP cần phải xem xét và 

lựa chọn phần mềm nào phù hợp với ngành nghề kinh doanh và phải đảm bảo hiệu 

quả trong quá trình đầu tư. 

- Yêu cầu tổ chức KTQTCP phải mang tính hiệu quả 

Tổ chức KTQTCP phải có hiệu quả: trình độ và năng lực của kế toán có khả 

năng cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp theo yêu cầu nhà quản trị doanh 

nghiệp.  

KTQTCP được tổ chức phù hợp với ngành nghề kinh doanh: tuân thủ theo 

những quy định pháp lý liên quan đến ngành nghề cụ thể lĩnh vực KTCBKD đá xây 

dựng như khai thác, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường.  
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Tổ chức KTQTCP phải mang tính hiệu quả, thông tin do KTQTCP cung cấp 

phải phục vụ cho cả hai mảng KTTC và KTQT nhằm tiết kiệm chi phí.  

5.2.2.2. Chiến lược kinh doanh 

- Vai trò của nhà quản lý có ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược kinh doanh 

của DN 

Vai trò của nhà quản trị có ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược kinh doanh 

của DN trong việc lập các chiến lược ngắn hạn, dài hạn. Nhà quản trị phải có tầm 

nhìn và hiểu biết về ngành nghề, thị trường và định hướng trong tương lai. Vì thế, 

nhà quản trị cần tăng cường tham dự các khóa học quản lý, điều hành DN và áp 

dụng các công cụ, kỹ thuật hiện đại trong quá trình quản lý. 

- Sứ mệnh công ty được xác định rõ ràng 

Việc xác định sứ mệnh của công ty cũng phải rõ ràng để tất cả người lao 

động trong công ty thấy được hướng đến của DN trong hiện tại và tương lai, hiểu 

được mục tiêu chung từ đó mỗi cá nhân và tập thể cùng cố gắng đạt được mục tiêu 

đề ra. 

- Mục tiêu chiến lược của công ty được xây dựng cụ thể 

Từng nội dung trong chiến lược phải được xây dựng rõ ràng, thời gian thực 

hiện, chi phí phát sinh cho từng giai đoạn để có cơ sở kiểm soát sự biến động của 

chi phí và ra quyết định phù hợp. 

- Kỹ thuật thăm dò, khai thác khoáng sản đá xây dựng 

DN cần cho các chuyên viên phải thường xuyên tham gia học tập các lớp 

chuyên về khai thác, an toàn lao động và kỹ thuật thăm dò để phục vụ cho quá trình 

tìm kiếm thêm nguồn tài nguyên và tiết kiệm chi phí trong quá trình khai thác, chế 

biến. 

- Mức độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh (Cảnh quan, môi trường, 

tiếng ồn, khói bụi, ảnh hưởng thuốc nổ khi bắn khoan đá) 

DNKTCBKD đá xây dựng cần có quy định cụ thể tại từng khu vực 

KTCBKD đá xây dựng về an toàn lao động, cháy nổ, vệ sinh môi trường, quy định 

liên quan quá trình khoan bắn đá… và yêu cầu người lao động phải tuân thủ nghiêm 

ngặt trong quá trình khai thác, chế biến. 

5.2.2.3. Trình độ nhân viên kế toán 

- Nhân viên kế toán được đào tạo chuyên sâu về KTQTCP 
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Cử các nhân viên kế toán phụ trách mảng KTQTCP tham gia các lớp học 

chuyên sâu về KTQTCP để hiểu được nội dung của KTQTCP một cách đầy đủ để 

áp dụng vào DNKTCBKD đá xây dựng có hiệu quả. 

- Nhân viên kế toán có am hiểu về lĩnh vực hoạt động 

Ngành KTCBKD đá xây dựng là ngành có nhiều chi phí phát sinh liên quan 

đến môi trường nên việc hạch toán chi phí cần phân loại ra cụ thể chi phí sản xuất 

và chi phí môi trường, từ đó giúp DN kiểm soát tốt chi phí và ra quyết định phù 

hợp. 

- Nhân viên kế toán có kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện KTQTCP phù 

hợp với đặc điểm ngành nghề hoạt động 

Khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế KTQTCP ở các DN là một hạn chế rất 

lớn cho việc phát triển KTQTCP ở các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông 

Nam Bộ. Cơ sở đào tạo thường cung cấp cho sinh viên, học viên những kiến thức 

nền tảng. Tuy nhiên, do đặc thù của KTQTCP là mang tính cá biệt hóa cao, vì thế 

khi triển khai KTQTCP vào DN thì các kế toán khá lúng túng để triển khai các kiến 

thức cơ sở được học thành các nội dung cụ thể gắn với đặc thù của DN. Với đặc 

điểm về trình độ trung bình và đặc thù của KTQTCP không cao nên chưa đáp ứng 

được công tác KTQTCP đặc biệt trong việc xây dựng mới hệ thống kế toán quản trị 

mới phù hợp và hữu ích. 

Do đó, để tổ chức tốt công tác KTQTCP tại các DN ngành KTCBKD đá xây 

dựng cần phải có nguồn nhân viên KTQT, KTQTCP phải có trình độ chuyên môn 

và kỹ năng giải quyết công việc cao, đặc biệt là kế toán phải có kiến thức và kinh 

nghiệm của kế toán quản trị viên cao cấp để thực hiện và cung cấp thông tin linh 

hoạt, phù hợp và đáng tin cậy cho nhà quản trị. Cần có những cấp độ bảo mật thông 

tin kế toán cần thiết để phục vụ cho các đối tượng sử dụng khác nhau. Nhân viên 

KTQTCP phải lập báo cáo một cách trung thực và khách quan, đầy đủ nội dung mà 

nhà quản trị yêu cầu.  

- Nhân viên kế toán được cập nhật thường xuyên về kiến thức chuyên môn 

Con người luôn là yếu tố trung tâm cho mọi hoạt động. Vì thế, theo tác giả, 

để KTQTCP phát huy được vai trò của mình phục vụ cho nhà quản trị cần bố trí 

người làm kế toán có trình độ chuyên môn, am hiểu về tổ chức, quy trình hoạt động 

của DN, có kiến thức nền tảng về quản trị DN, quản trị kinh doanh. Kế toán quản trị 
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trong DN là công việc yêu cầu đòi hỏi người thực hiện không chỉ có kiến thức mà 

còn phải vận dụng được kiến thức vào công tác kế toán quản trị mang tính đặc thù 

của DN. Đồng thời, kế toán quản trị không hoạt động riêng lẻ mà được thể hiện 

dưới sự kết hợp giữa kế toán tài chính, quản trị DN,... vì thế người làm kế toán cũng 

yêu cầu phải có khả năng thích nghi và linh hoạt cao. 

Cần đào tạo các cán bộ của phòng kế toán những kiến thức về kế toán quản 

trị thông qua việc mời các chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm về kế toán quản 

trị, kết hợp tham khảo các mô hình kế toán quản trị, KTQTCP đã triển khai thành 

công tại các đơn vị ngoài ngành.  

Song song với trình độ chuyên môn kế toán là việc ứng dụng công nghệ 

thông tin (IT): Chandler, Daniel; Munday, Rod (2012) cho thấy công nghệ thông tin 

là ứng dụng của máy tính để lưu trữ, nghiên cứu, thu thập, truyền tải và vận dụng dữ 

liệu hoặc thông tin, thường trong bối cảnh kinh doanh hoặc DN khác. Công nghệ 

thông tin được coi là một bộ phận nhỏ của công nghệ thông tin - truyền thông 

(ICT). Năm 2012, Zuppo đề xuất một hệ thống phân cấp ICT, trong đó mỗi cấp độ 

phân cấp “chứa một mức độ phổ biến nào đó liên quan đến các công nghệ tạo thuận 

lợi cho việc truyền tải thông tin và các kiểu truyền thông điện tử khác nhau”. Thuật 

ngữ này thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa cho máy tính và mạng máy 

tính, nhưng nó cũng bao gồm các công nghệ phân phối thông tin khác như tivi và 

điện thoại. Một số ngành công nghiệp có liên quan đến công nghệ thông tin, bao 

gồm phần cứng máy tính, phần mềm, điện tử, chất bán dẫn, internet, thiết bị viễn 

thông và thương mại điện tử. Hệ thống công nghệ thông tin (ITS): Chandler, 

Daniel; Munday, Rod (2012) cho thấy ITS bao gồm bất kỳ thiết bị nào hoặc hệ 

thống kết nối hoặc hệ thống con của thiết bị được sử dụng trong việc thu thập, lưu 

trữ, thao tác, quản lý, di chuyển, kiểm soát, hiển thị, chuyển mạch, truyền, nhận, 

tiếp nhận dữ liệu thông tin. Cũng bao gồm máy tính, thiết bị phụ trợ, phần mềm và 

các thủ tục, dịch vụ tương tự (bao gồm các dịch vụ hỗ trợ) và các tài nguyên liên 

quan. 

5.2.2.4. Nhận thức về kế toán quản trị chi phí 

- Nhà quản trị DN có nhu cầu cao về vận dụng KTQTCP.  

Đặc điểm tổ chức sản xuất là nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến công tác tổ 

chức hệ thống thông tin KTQTCP bởi vì đặc điểm tổ chức sản xuất sẽ quyết định 
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mô hình kế toán chi phí (theo chi phí thực tế, theo chi phí ước tính, chi phí định 

mức); phương pháp quản lý chi phí (theo quá trình, theo công việc, theo dòng sản 

phẩm); phương pháp phân bổ chi phí chung. Quá trình xử lý thông tin của 

KTQTCP, mối quan hệ giữa các bộ phận kế toán và bộ phận quản lý, bộ phận sản 

xuất kinh doanh khác là cần thiết, đặc biệt là trong việc thiết lập những thông tin phi 

tài chính và các thông tin hướng về tương lai. Các nhà quản trị cần có nhận thức 

đúng đắn về thông tin KTQTCP. Các nhà lãnh đạo cần nhận thức rõ vị trí, vai trò 

của KTQTCP nhất là trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập hiện nay. Tuy nhiên, 

nhà quản trị hiện nay chưa thực sự tin tưởng vào thông tin KTQTCP do kế toán 

cung cấp. Quyết định của nhà quản trị chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, dựa vào mối 

quan hệ của họ. Tâm lý chung cho các nhà quản trị cho rằng trách nhiệm của thông 

tin KTQT là làm sao đáp ứng được những quy định về thuế, cơ quan tài chính để 

DN có thể “yên ổn” làm ăn. Họ chưa nhận thấy được chức năng của thông tin về kế 

toán phục vụ trong quá trình ra quyết định. Chính vì vậy, cần có các kênh thông tin 

giúp các nhà quản trị nhận thức thấy rõ hơn vai trò của KTQTCP. Các nhà quản trị 

phải thực sự là những người chỉ đạo và ra yêu cầu cho KTQTCP trong việc thiết lập 

và xây dựng hệ thống thông tin kế toán để phục vụ cho yêu cầu quản trị DN. Và khi 

nhận thức đúng đắn và có vị trí trong DN, nhà quản trị sẽ không ngại ngần khi có 

quyết định đầu tư xứng đáng về nguồn lực để có thể vận dụng hiệu quả tại DN.  

- Nhà quản trị DN có hiểu biết về các công cụ kỹ thuật KTQTCP. 

Lãnh đạo DN và cán bộ kế toán cần nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và 

lợi ích KTQT nói chung và KTQTCP nói riêng trong DN. Trên cơ sở các thông tin 

do KTQT cung cấp, nhà quản trị phải phân tích, sử dụng các thông tin phù hợp. Mặt 

khác, nhà quản trị cần đưa các yêu cầu về thông tin mà kế toán quản trị phải cung 

cấp. Từ đó, nhà quản trị sẽ có kế hoạch, chiến lược phát triển kinh doanh thông qua 

việc lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cũng như có các biện pháp khác quản lý DN 

thích hợp. Mặt khác, kế toán cần xác định mục tiêu của KTQTCP, tổ chức phân loại 

chi phí và xác định các chỉ tiêu đánh giá khác nhau để cung cấp thông tin hữu ích 

cho nhà quản lý. 

- Nhà quản trị DN đánh giá cao về tính hữu ích của các công cụ kỹ thuật 

KTQTCP. 
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Hiện tại, các nhà quản trị DN chưa nhận thức được vai trò của KTQTCP. 

Nhận thức là vấn đề nền tảng của hành động, xuất phát từ chưa nhận thức rõ được 

vai trò của KTQTCP nên các người quản lý DN chưa có thái độ, hành động rõ ràng 

về KTQTCP. Bên cạnh đó, các người quản lý hay có thói quen ra quyết định kinh tế 

mang tính cảm tính, đây là lý do quan trọng trong quan điểm của nhà quản trị về kế 

toán quản trị. Ngoài ra, các nhà quản trị “ngại thay đổi”. Con người tạo ra thói quen 

nhưng sau đó thói quen lại tạo ra con người, vì thế chúng ta đều ngại thay đổi. 

“Thay đổi sẽ mang lại kết quả như thế nào?” là câu hỏi chưa có đáp án chắc chắn 

nhưng chi phí cho nó người ta có thể chắc chắn tính được (chi phí xây dựng phần 

mềm kế toán, chi phí nhân viên, chi phí đào tạo, chi phí thuê tư vấn, chi phí đầu tư 

thiết bị làm việc,...) “KTQTCP thực sự có cần thiết khi hiện giờ công việc của DN 

vẫn tốt, DN vẫn đang kính doanh có hiệu quả?” Ngại thay đổi là rào cản lớn cho 

việc phát triển KTQTCP ở các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông 

Nam Bộ. Cuối cùng là vấn đề tiết kiệm chi phí, thêm công việc sẽ phát sinh thêm 

chi phí đặc biệt khi đây là công việc đòi hỏi hàm lượng chất xám nhiều. Đây cũng là 

một trong những nguyên nhân khá phổ biến làm hạn chế sự phát triển của 

KTQTCP. 

Do đó, tổ chức sản xuất trong DN sản xuất là sự kết hợp chặt chẽ giữa sức 

lao động và tư liệu sản xuất cho phù hợp với nhiệm vụ, quy mô và công nghệ sản 

xuất. Tổ chức sản xuất cho thấy rõ hình thức tổ chức của quá trình sản xuất, tính 

chất phân công lao động giữa các bộ phận trong DN, đặc điểm của sự kết hợp con 

người, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Bên cạnh đó, tổ chức sản xuất còn là 

việc chỉ ra cách thức bố trí các bộ phận sản xuất: có thể tổ chức theo hình thức công 

nghệ, mỗi phân xưởng chỉ thực hiện một loại công nghệ nhất định chẳng hạn như 

phân xưởng khai thác, chế biến; cũng có thể tổ chức theo đối tượng, mỗi phân 

xưởng chỉ thực hiện một loại sản phẩm hay một chi tiết nhất định; hoặc tổ chức theo 

hình thức kết hợp cả hai cách trên. Loại hình kinh doanh của DN thuộc lĩnh vực nào 

có ảnh hưởng rất lớn đến cách thức tổ chức của DN, nếu DN thuộc lĩnh vực sản 

xuất thì KTQT cần chú trọng đến các yếu tố cần phải “quản trị” như chí phí sản 

xuất, giá thành sản phẩm… để cung cấp thông tin cho nhà quản lý. Đặc biệt, ngành 

KTCBKD nên khi vận dụng KTQTCP cần chú trọng các yếu tố đầu và các khoản 

mục chi phí để kiểm soát chi phí.  
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5.2.2.5. Kiểm soát chi phí quản lý môi trường 

- Chi phí quản lý môi trường được xác định là một trong những chỉ tiêu của kế 

toán quản trị môi trường. 

Chi phí phát sinh liên quan đến KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây 

dựng có giá trị lớn và thường xuyên. Do đó, kế toán cần phân loại chi phí sản xuất 

và chi phí môi trường một cách rõ ràng và cụ thể. Từ đó, DN sẽ biết cách kiểm soát 

chi phí phát sinh do sản xuất gây ra hay chi phí thuộc về môi trường nhằm có biện 

pháp kiểm soát chi phí. 

- Chi phí quản lý môi trường được các nhà quản trị quan tâm. 

Đây là loại chi phí có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của DN, nên nhà quản trị DN cần thông tin về chi phí quản lý môi trường để tìm 

cách kiểm soát và ra quyết định. 

- Kiểm soát chi phí quản lý môi trường có ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu 

quả kinh tế - xã hội trong hoạt động của doanh nghiệp. 

Kiểm soát tốt chi phí quản lý môi trường sẽ giúp cho DNKTCBKD đá xây 

dựng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Vì các DNKTCBKD đá xây dựng 

trong quá trình sản xuất kinh doanh làm ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh 

sẽ bị cơ quan quản lý nhà nước đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó ảnh 

hưởng đến hoạt động của DN. Do đó, các nhà quản trị cần phải quan tâm đến việc 

bảo vệ môi trường và kiểm soát tốt chi phí. 

- Chi phí quản lý môi trường được sự quan tâm của các bên liên quan. 

Ngành KTCBKD đá xây dựng có ảnh hưởng đến nhiều bên liên quan như 

nguồn tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, tiếng ồn, khói bụi và ảnh hưởng xấu đến 

sức khỏe của người lao động, an toàn trong quá trình sản xuất, người dân sống xung 

quanh khu vực khai thác và chế biến kinh doanh. Nhà quản lý yêu cầu người lao 

động trong quá trình sản xuất kinh doanh phải thực hiện đúng quy trình khai thác 

(Khoan, bắn nìn,..) chế biến (xay, xúc,…) và giữ vệ sinh môi trường xung quanh 

nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. 

Từ những nội dung trình bày liên quan đến nhân tố “Kiểm soát chi phí quản 

lý môi trường”, tác giả gợi ý vận dụng cụ thể kế toán quản trị chi môi trường vào 

các DNKTCBKD đá xây dựng.  
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Tác giả tiến hành nghiên cứu về quy trình công nghệ, tổ chức sản xuất và 

quản lý môi trường. Xét ở ba khía cạnh: chất thải, ảnh hưởng của chất thải, thực 

trạng công tác quản lý môi trường tại các công ty khai thác, chế biến đá xây dựng. 

- Thực trạng quản lý về môi trường tại các DNKTCBKD đá xây dựng. 

Công ty đã trang bị hệ thống xử lý nước thải (moong), xử lý bụi bằng cách 

cho xe bồn chở nước tưới đường hàng ngày. Đối với khí thải công ty có trồng thêm 

cây xanh xung quanh. Công ty cũng quan tâm đến việc xử lý các chất thải rắn, tiếng 

ồn,… gây ô nhiễm và ảnh hưởng sức khỏe người lao động.  

Thực trạng công tác kế toán doanh thu - chi phí môi trường tại các 

DNKTCBKD đá xây dựng trên địa bàn ở các tỉnh Đông Nam Bộ gồm các nội dung 

như: hạch toán; tài khoản; các khoản chi phí môi trường phát sinh tại các DN; tập 

hợp và phân bổ chi phí; hạch toán doanh thu môi trường. Tác giả đã tiến hành 

nghiên cứu công tác môi trường tại các DN thông qua việc xem xét hệ thống tài 

khoản, cách thức ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các sổ chi tiết, sổ cái và 

báo cáo tài chính trong các DN. Đồng thời, tác giả cũng có những cuộc thảo luận 

với bộ phận kế toán về vấn đề theo dõi các khoản doanh thu và chi phí về môi 

trường,.... Từ đây, tác giả có những nhận xét sau:  

Tổ chức hạch toán và tài khoản kế toán: Theo quan điểm của DN, các CPMT 

được cho rằng chi phí nhỏ, không đáng kể, phát sinh không thường xuyên. Một số 

khoản mục chi phí liên quan đến CPMT mà phát sinh bộ phận sản xuất kinh doanh 

sẽ được hạch toán vào “CPSXC – 627” hoặc “CPQLDN-642”. DN chưa có sự theo 

dõi và tách biệt ra cụ thể CPSX và CPMT. 

Các khoản CPMT tại các công ty khi phát sinh được hạch toán ban đầu như 

sau: Đối với CP khấu hao máy móc, thiết bị xử lý chất thải và phục vụ cho hoạt 

động sản xuất được hạch toán vào tài khoản 627, phục vụ quản lý DN hạch toán vào 

tài khoản 642. Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp ở các bộ phận khoan, xúc, 

đào, xay, vận chuyển,… mỗi bộ phận đều được phân công bộ phận công nhân dọn 

vệ sinh theo các máy khoan, xúc, đào, xay. Nhiệm vụ của họ là thu gom các chất 

thải rắn đất đá vụn, quét dọn, lau chùi,… tại các khu vực liên quan. Tuy nhiên, các 

công ty không hạch toán riêng chi phí nhân công của nhân viên này là CPMT mà 

hạch toán như CPSX. Ví dụ: nhân viên dọn vệ sinh khâu nào tính vào chi phí nhân 

công trực tiếp khâu đó. Nhân viên dọn vệ sinh xe xúc tính vào chi phí nhân công 
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trực tiếp ở bộ phận xúc đá và hạch toán vào tài khoản 622_xúc. Chi phí lương và 

các khoản trích theo lương của công nhân trồng và chăm sóc cây xanh được hạch 

toán vào tài khoản 6271. DN hạch toán các khoản phí, lệ phí, thuế: Các khoản phí, 

lệ phí, thuế phát sinh tại các công ty bao gồm thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi 

trường, phí cấp thoát nước, phí vận chuyển rác. Hàng kỳ, kế toán căn cứ vào hóa 

đơn các khoản phí, lệ phí, chứng từ nộp thuế tài nguyên, phí môi trường, kế toán 

tiến hành lập phiếu chi và hạch toán 6275. Việc hạch toán các CP liên quan đánh 

giá tác động môi trường, quan trắc, mua quyền khai thác, chi phí đền bù, giải tỏa, … 

trước khi tiến hành khai thác đá sẽ được hạch toán 242. Các chi phí này được tính 

sau khi qua quá trình thăm dò tổng trữ lượng đá có thể khai thác được, sau đó phân 

bổ dần hàng kỳ qua tài khoản 6276. Cách thức phân bổ hàng kỳ = (Tổng CP liên 

quan đánh giá tác động môi trường, quan trắc, mua quyền khai thác, chi phí đền bù, 

giải tỏa/Tổng trữ lượng đá có thể khai thác được)* Sản lượng khai thác trong kỳ. 

Các khoản chi phí đền bù trong quá trình khai thác do ảnh hưởng đến người ở khu 

vực xung quanh. Trong quá trình khai thác gây ô nhiễm như tiếng ồn, việc bắn nổ 

mìn làm hư hại đến nhà dân, cây cối, đường sá lầy lội,... DN chi các khoản đền bù 

này căn cứ vào biên bản hòa giải giữa người dân và DN, phiếu chi tiền,… làm căn 

cứ hạch toán vào tài khoản 6276. Hàng kỳ, DN cũng phải nộp tiền vào quỹ phục hồi 

và cải tạo môi trường. Số tiền phải nộp hàng năm = (Tổng trữ lượng đá có thể khai 

thác được * Đơn giá ký quỹ đối với ngành khai thác đá (theo quy định của sở tài 

nguyên môi trường))/ Thời hạn được quy định khai thác (căn cứ vào giấy phép khai 

thác). Kế toán căn cứ vào chứng từ nộp tiền hạch toán, kế toán ghi nhận Nợ TK 244 

- Có TK 111, 112. Khi nào kết thúc khai thác mỏ đá ở đơn vị thì sẽ quyết toán với 

cơ quan Nhà nước (Sở TNMT). Đối với các DN thuộc lĩnh vực KTCB khoáng sản, 

các khoản ký quỹ phục hồi môi trường,... kế toán căn cứ vào số tiền mà DN đã ký 

quỹ phục hồi và cải tạo môi trường, hoàn nguyên môi trường, kế toán tiền hành 

trích trước chi phí hàng kỳ Nợ TK 6276 - Có TK 352. Đối với chi phí chi dịch vụ 

mua ngoài khác như văn phòng phẩm, chi phí điện thoại, hội nghị, tiếp khách, bưu 

phẩm, lương và CP trích lương phát sinh liên quan bộ phận kiểm định chất lượng sẽ 

được hạch toán vào tài khoản 6425. Như vậy, các CPMT sẽ được hạch toán chung 

với các khoản mục chi phí khác vào các tài khoản 622, 627, 642,... điều này ảnh 

hưởng cho công tác kế toán trong quá trình thu thập, truy xuất các dữ liệu riêng về 
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CPMT, gây ảnh hưởng đến việc lập báo cáo môi trường kết hợp với việc sản xuất 

kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế và tăng trưởng xanh. 

Tổ chức tập hợp và phân bổ chi phí: Các khoản chi phí môi trường công ty 

đưa ra thực chất chỉ là các chi phí nổi, bởi lẽ có nhiều khoản CPMT bị ẩn đi mà DN 

chưa thấy. Các khoản chi phí ẩn này như: nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, hoàn thổ, 

hoàn nguyên lại môi trường, các khoản mà dân ở gần khu vực bị ô nhiễm, các bệnh 

tật bị ảnh hưởng từ bụi, tiếng ồn, khí thải, nước thải,…Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu 

công tác hạch toán tại các công ty KTCBKD đá xây dựng trên địa bàn các tỉnh 

Đông Nam Bộ cho thấy các CPMT khi phát sinh được hạch toán vào ba TK chính là 

“622 - CPNCTT, 627 - CPSXC và 642 - CPQLDN. Các khoản CPMT hạch toán 

vào tài khoản 622, 627 được tính hết vào giá thành sản phẩm trong kỳ. 

Kế toán doanh thu môi trường: DN có bán chất thải trong quá trình khai thác: 

Các chất thải rắn như: đất, các loại đá vụn, các loại đá vụn và bụi được quét dọn từ 

các máy móc vận hành trong quá trình khai thác đều bán ra bên ngoài. Các khoản 

bán hàng này cũng được các công ty hạch toán vào tài khoản 5118 - Doanh thu 

khác. Các chất thải rắn như các mũi khoan, đục, các mãnh vụn từ việc nổ mìn, các 

vỏ xe từ các máy xúc, xe tải vận chuyển đá, ... Bán ra bên ngoài cũng sẽ được hạch 

toán vào tài khoản 711- Thu nhập khác. Nhìn chung, các công ty có sự quan tâm và 

ý thức trong công tác bảo vệ môi trường bằng việc trang bị máy móc, thiết bị, tránh 

gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Tuy nhiên, việc nhận diện chi phí môi trường 

theo quan điểm các công ty còn nhiều hạn chế, chỉ tập trung các CP xử lý các chất 

thải đầu ra nhưng lại không tính đến một lượng chi phí đầu vào tạo ra chất thải rất 

lớn mà công ty phải chi trả. Đặc biệt, trong công tác hạch toán kế toán môi trường 

công ty chưa có sự theo dõi một cách phù hợp. Vấn đề đặt ra cho công ty hiện nay 

là làm sao nhận diện một cách đầy đủ các chi phí môi trường phát sinh tại đơn vị 

cũng như việc phân bổ các chi phí này cũng như các khoản doanh thu từ môi trường 

đem lại cho đơn vị một cách hợp lý.  

Trước tình hình đó, các DN buộc phải quan tâm yếu tố môi trường và vận 

dụng KTMT vào các DNKTCBKD đá xây dựng trên địa bàn các tỉnh Đông Nam 

Bộ:  

Bước 1: Sự cần thiết vận dụng KTMT vào trong các DN ngành KTCBKD đá xây 

dựng trên địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ nhằm cải thiện tình hình ô nhiễm trên trên 
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địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ do ngành KTCBKD đá đang báo động và sự cạnh 

tranh gay gắt cũng như nhận thức của các đối tượng bên ngoài về môi trường ngày 

càng khắc khe, sâu sắc. 

Bước 2: Định hướng vận dụng KTMT vào trong các DN ngành KTCBKD đá xây 

dựng trên địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ. Quá trình thực hiện như: nhận diện các 

CPMT một cách đầy đủ và theo dõi chặt chẽ. Bên cạnh đó, chúng ta nên tham khảo 

các chuyên gia trong ngành nhằm nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất sạch, 

giảm bớt chi phí. Vận dụng KTMT trong các DN ngành KTCBKD đá xây dựng 

giúp nhà quản trị có cái nhìn toàn diện, đầy đủ hơn về chi phí môi trường và phân 

bổ chi phí hợp lý, chính xác. 

Bước 3: Phát thảo sơ đồ dòng vật chất và năng lượng  

Các công ty cũng có nhiều biện pháp giảm thiểu chất thải như thiết kế hệ thống xử 

lý, thu dọn vệ sinh nhà xưởng,… Tuy nhiên những biện pháp đó mang tính chất tạm 

thời. Để bảo vệ môi trường tốt hơn nên áp dụng công cụ hạch toán CPMT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luồng nguyên liệu đi một cách có hệ thống qua từng giai đoạn trong các 

DNKTCBKD đá xây dựng được thể hiện bằng mũi tên đậm và những thất thoát 

nguyên liệu trên đường đi đó cho khi thành chất thải, phế liệu ra khỏi công ty được 

biểu thị bằng mũi tên chấm gạch. Các hình khối thể hiện các trung tâm định lượng 
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chính bên trong mà ở đó nguyên vật liệu được vận chuyển vào bộ phận khai thác, 

chế biến, các chất thải được thu gom và xử lý. Mô hình này làm tăng tốc độ rõ ràng 

của tất cả các mối liên hệ và liên kết bên trong DN. 

Bước 4: Nhận diện, phân loại, thu thập, hạch toán thông tin liên quan đến doanh thu 

- CPMT trong các DNKTCBKD đá xây dựng trên địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Tác giả đề xuất Khoản mục doanh thu - CPMT của các doanh nghiệp khai thác, chế 

biến và kinh doanh (Phụ lục 17) 

Công cụ hạch toán CPMT được áp dụng để xác định toàn bộ các loại chi phí, 

đánh giá CPMT này nhằm tính toán và hạch toán được toàn bộ các CPMT cũng như 

doanh thu môi trường của các công ty để có thông tin đầy đủ về tác động môi 

trường lên hoạt động tài chính của công ty. Trong bảng báo cáo tài chính cuối năm 

của các công ty không có một khoản mục nào được ghi rõ là CPMT. Các CPMT 

được ẩn trong CPQLDN, CPSXC và một số CP khác. Thống kê và tính toán cụ thể 

các chi phí môi trường giúp cho công ty nhìn nhận rõ hơn về CPMT và sự ảnh 

hưởng của CPMT đến hoạt động tài chính của công ty. Tác giả gợi ý Khung hạch 

toán CPMT gồm 5 loại CP, doanh thu môi trường (Phụ lục 18) 

Bổ sung 5 loại CPMT này, khung hạch toán quản lý môi trường (EMA) bao 

gồm các danh mục chi phí cần kiểm tra hay các biện pháp tính toán thực hiện cho 8 

yếu tố môi trường. Quy trình EMA áp dụng cho các DNKTCBKD đá xây dựng trên 

địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ. Tác giả đề xuất danh mục các CPMT của các DN 

KTCBKD đá xây dựng trên địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ (Phụ lục 19) 

Từ đây, việc áp dụng EMA sẽ giúp cho nhà quản trị DNKTCBKD đá xây 

dựng trên địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ có những quyết định chính xác hơn khi 

đầu tư công nghệ mới, cải tạo dây chuyền sản xuất… có tác dụng đảm bảo sản xuất 

kinh doanh phải thân thiện với môi trường. Việc bóc tách 5 khoản mục chi phí và 

doanh thu trên đã chứng tỏ được rằng khung EMA được coi là hữu ích vì đã chỉ ra 

được các CPMT nổi và CPMT ẩn. Tuy nhiên để tiếp cận EMA một cách dễ dàng, 

thì cần rất nhiều nổ lực trong việc chuyển đổi từ một hệ thống đã được áp dụng và 

tổ chức sang một hệ thống mới điều này rất khó thực hiện. Mặt khác, nếu các DN 

thiếu nhận thức trong việc xác định các CPMT thì không thể đạt được những thay 

đổi thực sự trong hiệu quả kinh tế, ngăn ngừa ô nhiễm và hạch toán CPMT và mục 

tiêu cao nhất là phát triển bền vững.  
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Bước 5: Phân tích lợi ích và chi phí khi vận dụng EMA vào trong các DNKTCBKD 

đá xây dựng trên địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ.  

Trong kinh doanh không có bất cứ một DN nào lại muốn thua lỗ hoặc hòa 

vốn mà điều họ muốn chính là lợi nhuận, lợi ích thu được. Các nhà quản trị luôn đặt 

ra câu hỏi “họ thu được lợi nhuận bao nhiêu khi bỏ ra chi phí đầu tư như thế?” hay 

“chi phí họ bỏ ra là bao nhiêu khi thu được lợi nhuận đó?”. Do vậy, phân tích chi 

phí - lợi ích trong kinh doanh là rất cần thiết vì nó giúp các nhà quản lý nhìn nhận 

chính xác việc SXKD của DN. Trên cơ sở phân tích toàn bộ CPMT và doanh thu, ta 

tiến hành phân tích chi phí - lợi ích cho các DNKTCBKD đá xây dựng. 

Thông thường có ba phương án phân tích chi phí môi trường.  

Phương án 1: Phân tích chi phí - lợi ích theo cách hạch toán truyền thống.  

Phương án 2: Phân tích chi phí - lợi ích theo cách có tính đến chi phí môi trường.  

Phương án 3: Phân tích chi phí - lợi ích bao gồm sản xuất sạch hơn.  

Tuy nhiên, hiện nay các DNKTCBKD đá xây dựng trên địa bàn các tỉnh 

Đông Nam Bộ, đặc biệt là ngành khai thác tài nguyên không thể áp dụng sản xuất 

sạch hơn nên ta chỉ có thể phân tích theo phương án 1 và phương án 2. Phương án 

phân tích chi phí - lợi nhuận theo cách hạch toán truyền thống, đây chính là cách 

hạch toán của các DNKTCBKD đá trên trên địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ đang áp 

dụng. Theo quy định kế toán hiện hành trong hệ thống báo cáo tài chính cụ thể hơn 

là báo cáo kết quả hoạt động SXKD của DN không có khoản mục nào về môi 

trường. Đồng thời, các chi phí năng lượng, khấu hao tài sản cố định,… các chi phí 

này DN phản ánh vào tài khoản 622 - CPNCTT, 627 - CPSXC, 642- CPQLDN, chứ 

không tính riêng cho từng loại sản phẩm. Tuy nhiên, CPMT thường bị ẩn trong các 

chi phí khác và được phân bổ dần theo quý, theo năm, tùy theo từng loại ngành sản 

xuất kinh doanh. Phương án 2: phương pháp luận EMA đã bóc tách 5 loại CPMT và 

doanh thu cho DN một cách đầy đủ bao gồm CPMT nổi và CPMT ẩn. Các CP về sử 

dụng nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng về môi trường đã được lượng hóa (thể 

hiện bằng những con số cụ thể) cho từng công đoạn của mỗi sản phẩm. Như vậy, 

sau khi áp dụng EMA có thể bóc tách tất cả các CP ẩn thì giá thành của một sản 

phẩm cũng có sự thay đổi. Kết quả này giúp công ty có thể định giá được chính xác 

hơn các sản phẩm của mình và tường minh chính xác các khoản chi phí, từ đó có 
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những điều chỉnh hợp lý trong giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh và bảo vệ môi trường. 

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe của mỗi chúng ta, vì vậy việc 

bảo vệ môi trường không chỉ dừng lại ở một cá nhân, một tập thể hay một quốc gia 

mà của cả thế giới. Với nhận thức của người tiêu dùng về môi trường ngày càng 

phát triển nên họ sẽ phản ứng lại các hoạt động ảnh hưởng môi trường, yêu cầu quá 

trình sản xuất và sản phẩm “thân thiện với môi trường”. Đồng thời, họ kiến nghị 

với các cấp quản lý về môi trường có biện pháp xử lý đối với các đối tượng làm ảnh 

hưởng môi trường và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường. Tất cả những yếu tố 

trên đều ảnh hưởng đến lợi nhuận của DN, các quy định của của luật pháp sẽ làm 

tăng chi phí, hay thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi có thể làm mất thị trường 

tiêu thụ. Tình trạng suy thoái môi trường, xói mòn đất đai, cạn kiệt nguồn tài 

nguyên thiên nhiên dẫn đến giá tài nguyên sẽ được tăng lên, biến đổi khí hậu trong 

vùng, hiệu quả sản xuất sẽ thấp hơn những khu vực bị ô nhiễm …. đã và đang ảnh 

hưởng trực tiếp đến DN kể cả hình ảnh và doanh thu. Vì vậy, EMA chính là công cụ 

giúp DN hướng tới sự phát triển bền vững.  

5.2.2.6. Quy định pháp lý về quản lý và khai thác tài nguyên 

- Mức độ ảnh hưởng của pháp luật liên quan ngành khai thác khoáng sản đá 

xây dựng 

Ngành KTCBKD đá xây dựng phải tuân thủ các quy định Nhà nước như: 

Luật khai thác và bảo vệ tài nguyên, luật bảo vệ môi trường, luật đấu giá, các quy 

định liên quan đánh giá tác động môi trường, an toàn lao động, luật phòng chống 

cháy nổ và bảo quản thuốc nổ,… Nếu DNKTCBKD đá xây dựng vi phạm các luật, 

quy định trên sẽ ảnh hưởng đến việc cấm, dừng hoặc đình chỉ không cho tiếp tục 

khai thác, chế biến và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hoạt động sản xuất 

kinh doanh của DN. Vì thế, các nhà quản trị DN cần tìm hiểu và cập nhật các quy 

định mới cho toàn nhân viên trong DN để không để xảy ra các sai phạm. 

- Thủ tục pháp lý liên quan quá trình khai thác và hoàn nguyên môi trường đá 

xây dựng 

Thủ tục pháp lý liên quan quá trình khai thác và chế biến kinh doanh đá rất 

nhiều và phức tạp vì liên quan đến nhiều cơ quan, sở ban ngành và kéo dài thời gian 

và đặc biệt liên quan đến ngành nghề nên nhân viên cần có kiến thức và am hiểu về 
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ngành KTCBKD đá xây dựng,…. DN cần đào tạo một đội ngũ nhân viên chuyên về 

xử lý các văn bản, thủ tục pháp lý chuyên nghiệp liên quan đến ngành nghề để giải 

quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của DN. 

Ngành KTCBKD đá xây dựng chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố như: Mức độ 

ảnh hưởng của pháp luật liên quan đến ngành khai thác; Kỹ thuật thăm dò khai thác 

khoáng sản; Mức độ ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh; Mức độ an toàn của 

người lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh.  

+ Các văn bản pháp luật trong lĩnh vực kế toán, thuế:  

Cần tạo dựng một môi trường cạnh tranh lành mạnh để các DN sản xuất nói 

chung và DN khai thác, chế biến đá xây dựng nói riêng có thể tự tin đưa ra các 

quyết định kinh doanh dựa trên tiềm lực hiện có của bản thân công ty và sự hỗ trợ 

của hệ thống thông tin KTQTCP. Hiệu quả hoạt động của DN chịu sự ảnh hưởng 

trực tiếp từ các quyết định của nhà quản trị. Quyết định cả nhà quản trị dựa vào 

thông tin mà KTQTCP cung cấp. Đồng thời, Nhà nước và các cơ quan chức năng 

cần có các chương trình hỗ trợ cho DN được tiếp cận mô hình hệ thống thông tin 

KTQTCP đã được áp dụng thành công trên thế giới để học hỏi kinh nghiệm và rút 

ra bài học cần thiết để có thể áp dụng cho DN mình. Chính sách, quy chế tài chính, 

quản lý Nhà nước, … việc xây dựng hành lang pháp lý là cần thiết vì giúp cho nhà 

quản trị có định hướng phù hợp trong việc xây dựng bộ máy kế toán đặc biệt là kế 

toán quản trị nhằm cung cấp thông tin kế toán. Ngành nghề kinh doanh nào trên 

lãnh thổ Việt Nam cũng phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật về thuế, 

kế toán, .... Do đó, ngành KTCBKD đá xây dựng muốn tồn tại và phát triển cũng 

phải chịu ảnh hưởng bởi những quy định của Nhà nước như: Luật khai thác, luật 

thuế về tài nguyên, bảo vệ môi trường, … Đồng thời, các DN rất cần sự hỗ trợ của 

Nhà nước về các mảng như: đào tạo con người, nghiên cứu triển khai nội dung 

KTQT, KTQTCP trong hệ thống kế toán DN,... 

+ Luật khai thác khoáng sản, Luật bảo vệ tài nguyên và môi trường, Luật đấu giá 

mua quyền khai thác:  

Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật Khoáng Sản mới (Luật 

Khoáng Sản) ngày 17 tháng 11 năm 2010. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 

năm 2011 và thay thế luật khoáng sản trước đây được ban hành vào năm 2006. Để 
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hướng dẫn thi hành Luật Khoáng Sản, Chính Phủ Việt Nam đã ban hành Nghị Định 

số 15/2012/NĐ-CP ngày 9 tháng 3 năm 2012 (Nghị Định 15) và Nghị Định số 

22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 (Nghị Định 22) quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Khoáng Sản và quy định về đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản. Quy định mới chỉ đòi hỏi hai loại giấy phép riêng biệt đối với từng hoạt 

động, bao gồm hoạt động thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản, được thực 

hiện trong một dự án khai thác khoáng sản thương mại. Luật này đã được ban hành 

chung cho ngành khai thác khoáng sản nói chung và ngành khai thác, chế biến đá 

nói riêng. Tuy nhiên, Nhà nước cần soạn thảo văn bản riêng và cụ thể hơn cho từng 

ngành đặc biệt là ngành khai thác đá. Nếu có thể mỗi tỉnh cần có những văn bản bổ 

sung liên quan đến ngành nghề khai thác đá để các DN biết trước được những điều 

khoản trong văn bản Luật rõ ràng để thực hiện cho đúng theo quy định Nhà nước 

tránh bị những khoảng bị phạt trong SXKD. Cụ thể ở từng khu vực thì mức độ khai 

thác chiều sâu bao nhiêu? Sản lượng bao nhiêu?  

Các nội dung chính của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2005 tác động 

trực tiếp đến ngành nghề KTCBKD đá xây dựng như: nguyên tắc bảo vệ môi 

trường, chính sách bảo vệ môi trường, những hành vi bị nghiêm cấm đối với môi 

trường, quy hoạch môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động 

môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường đất, không khí, bảo vệ 

môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, 

quan trắc môi trường, thông tin môi trường, thống kê môi trường và báo cáo môi 

trường, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước về quản lý môi trường... để DN góp 

phần BVMT sống và giúp cho nền kinh tế tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. 

+ Quy hoạch phát triển về lĩnh vực xây dựng địa phương. 

Hiện nay các tỉnh đều có lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến 2025. Nội dung trong bản quy hoạch sẽ trình bày những 

nội dung như: định hướng phát triển của từng loại vật liệu xây dựng trong từng giai 

đoạn về sản lượng cần khai thác, sản xuất và tiêu thụ qua các năm. Bên cạnh đó, 

Nhà nước còn định hướng áp dụng các quy trình khai thác, chế biến theo quy trình 

hiện đại giúp BVMT. Trong bản quy hoạch, Nhà nước còn đưa ra các công trình 

xây dựng trọng điểm trong thời gian từ này đến 2025, làm cơ sở giúp cho các DN 
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định hướng phát triển cho tương lai nên có kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động, 

quy mô sản xuất và đầu tư thêm MMTB phục vụ cho sản xuất,... 

Nhà quản lý luôn muốn tăng lợi nhuận kinh doanh hàng năm thông qua kết quả của 

bảng BCKQKD. Các kế hoạch đưa ra là do căn cứ vào kết quả hoạt động của năm 

trước và căn cứ vào giấy phép kinh doanh về đăng ký thông tin trữ lượng khai thác 

và thời gian khai thác là định hướng cho năm tiếp theo mà hoàn toàn thiếu thông tin 

về thị trường tiêu thụ trong tương lai. Vì các thông tin về “Quy hoạch phát triển về 

lĩnh vực xây dựng địa phương” chưa được công khai nên các DN còn thiếu thông 

tin. Do đo, tác giả đề xuất nên công khai thông tin về “Quy hoạch phát triển về lĩnh 

vực xây dựng địa phương” giúp DN có thêm thông tin trong lĩnh vực hoạt động sản 

xuất kinh doanh của mình. Từ đó, các DN sẽ mạnh dạn đầu tư và mở rộng quá trình 

hoạt động sản xuất kinh doanh giúp cho tăng trưởng nền kinh tế địa phương nói 

riêng và phát triển kinh tế cả nước nói chung. Đồng thời, các thông tin “Quy hoạch 

phát triển về lĩnh vực xây dựng địa phương” giúp nhà quản trị có cái nhìn tổng thể 

về lĩnh vực đang quản lý và có những quyết định kịp thời, chính xác tránh sản xuất 

thừa gây lãng phí cho DN. 

+ Quản lý của các cấp địa phương nơi DN có HĐSXKD, mối quan hệ với các hộ 

dân xung quanh nơi khai thác, chế biến, kinh doanh, đánh giá tác động môi trường: 

Các tỉnh miền Đông Nam Bộ đang bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và 

đang trong tình trạng báo động. Việc KTCBKD đá xây dựng của các DN trên địa 

bàn các tỉnh Đông Nam Bộ cũng là chủ đề nóng. Do đó, việc vận dụng hạch toán 

quản lý môi trường trong các DN này nhằm mục đích quản lý môi trường và quản 

lý kinh tế đạt hiệu quả và phát triển bền vững. Quy định của luật pháp sẽ làm tăng 

chi phí, hay thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi có thể làm mất thị trường tiêu thụ. 

Tình trạng suy thoái môi trường, xói mòn đất đai, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên 

nhiên dẫn đến giá tài nguyên sẽ được tăng lên, biến đổi khí hậu trong vùng, hiệu 

quả sản xuất sẽ thấp hơn những khu vực bị ô nhiễm …. đã và đang ảnh hưởng trực 

tiếp đến DN kể cả hình ảnh và doanh thu. EMA (Enviroment Management 

Accounting) chính là công cụ giúp DN hướng tới sự phát triển bền vững. 

Hoàn thiện cơ chế quản lý nền kinh tế và hoạt động SXKD của DN cho phù 

hợp với điều kiện và môi trường kinh doanh thực tế. Tăng cường hạch toán nội bộ, 

tăng cường quản lý lao động, quản lý vật tư, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài 
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sản cố định nhất là các máy móc phục vụ khai thác, chế biến khoáng sản. Thực hiện 

rà soát, hoàn chỉnh hệ thống định mức cũng như lập các dự toán chi phí, xây dựng 

hệ thống các chỉ tiêu đánh giá phù hợp. 

Quy trình sản xuất: phải tổ chức lại quy trình sản xuất kinh doanh, từng bước 

cải tiến và áp dụng các tiêu chuẩn quản lý ISO, các tiêu chuẩn về môi trường... khi 

các quy trình được chuẩn hóa thì việc cung cấp thông tin sẽ dễ dàng và chính xác 

hơn. 

5.3. KIẾN NGHỊ 

Vấn đề vận dụng KTQTCP trong một DN không phải là vấn đề đơn giản, vì 

nó liên quan đến nhiều yếu tố như các yếu tố khách quan gồm: Mối quan hệ giữa lợi 

ích và chi phí; Chiến lược kinh doanh; Nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị; 

trình độ của nhân viên kế toán  ... Do vậy, công tác KTQTCP của DN muốn thực 

hiện được các giải pháp trên rất cần sự phối hợp một cách đồng bộ từ quản lý cấp 

Nhà nước đến DN. 

5.3.1. Đối với Nhà nước 

Hiện nay, vấn đề KTQTCP không phải là quá mới mẻ đối với Việt Nam, về 

phía Nhà nước cũng đã ban hành thông tư 53/2006/TT-BTC hướng dẫn cơ bản cách 

thức áp dụng KTQT vào DN. Tuy nhiên, các DN nói chung và các DNKTCBKD đá 

xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ nói riêng vẫn chưa thật sự có kế toán quản trị 

trong bộ máy quản lý, cũng như chưa đề cao vai trò của kế toán quản trị. Do đó, tác 

giả đề xuất một số kiến nghị với cơ quan quản lý như sau: 

Thứ nhất, Cần tạo điều kiện hơn nữa giúp các DN triển khai công tác KTQT, 

KTQTCP. Các quy định về luật và luật hóa các điều kiện cụ thể về nghề nghiệp của 

KTQT, có các quy định cụ thể về chuyên môn, đạo đức của người làm KTQT. Thực 

hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề KTQT. Trên thực tế, đã có chứng chỉ hành nghề 

kế toán, nhưng nội dung vẫn mang tính chất phục vụ KTTC là chủ yếu, trong khi 

KTQT là một bộ phận ngang bằng với KTTC và độc lập với KTTC nên việc có một 

chứng chỉ hành nghề cho riêng nghề nghiệp này là việc nên làm. 

Thực tế chứng minh rằng một khi DN thấy cần thiết, họ sẽ tự nhiên phải áp 

dụng kế toán quản trị. Tuy nhiên, để giúp các DN mạnh mẽ hơn nữa trong việc áp 

dụng KTQT, KTQTCP thì Nhà nước nên khuyến khích thông qua chính sách ưu 
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đãi, hỗ trợ trong quá trình đào tạo nhân lực, các phần mềm hỗ trợ quản lý DN, … 

giúp nhà quản trị có nhiều thông tin phục vụ quản lý DN tốt hơn. 

Thứ hai, Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn về KTQT, việc ra đời thông 

tư 53/2006/TT-BTC đã phần nào giải quyết được nhu cầu triển khai KTQT trong 

DN. Tuy nhiên, thông tư 53/2006/TT-BTC mới chỉ hướng dẫn chung chung chưa 

chi tiết và cụ thể cách thức vận dụng, mới chỉ đưa ra một số báo cáo về KTQT 

nhưng chưa nhiều. Vì vậy, khi DN muốn triển khai khi trình độ và kinh nghiệm 

KTQT chưa nhiều thì rất khó để có thể thiết kế được những báo cáo mang tính hệ 

thống. 

Thứ ba, Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh: Môi trường 

cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kế toán 

quản trị, vì chỉ khi cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh thì các DN mới thực sự cần các 

thông tin kinh tế ở dạng khoa học để phát huy được các tiềm lực của DN. 

Khi nền kinh tế có cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, hiện tượng kinh doanh 

dựa trên các mối quan hệ cá nhân như hiện nay sẽ giảm thiểu. Khi đó, các chính 

sách về giá, chính sách khuyến mãi, dịch vụ hậu mãi,... của DN sẽ thực sự phát huy 

tác dụng. Để các chính sách này có tính cạnh tranh, các nhà quản trị DN cần sử 

dụng nhiều thông tin khác nhau trong đó thông tin KTQT giữ vị trí chủ đạo. 

Thứ tư, Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển của KTQT. Nhà nước hỗ trợ các cơ sở, 

cá nhân tiếp cận, học hỏi, nhận chuyển giao thành tựu kế toán quản trị ở các quốc 

gia có kế toán quản trị phát triển. Việc học hỏi thành tựu KTQT từ các nước phát 

triển là giải pháp mang tính vĩ mô cần đến vai trò to lớn của chính phủ. Với tốc độ 

phát triển kiến thức chóng vánh như hiện nay cùng với sự lan truyền nhanh chóng 

của thông tin, việc học tập những thành tựu của người khác là một giải pháp hữu ích 

cả về kinh tế và thời gian. Tuy nhiên, nếu các DN tự học hỏi, nhận chuyển giao thì 

thành tựu chung cho kế toán quản trị và cả nền kinh tế là không lớn, các hoạt động 

này sẽ mang tính manh mún, bộc phát, Vì thế, cần có một tổ chức lớn, tập trung 

được nhiều điều kiện cơ bản để tiếp cận, học hỏi và nhận chuyển giao một cách có 

chọn lọc những kiến thức, kỹ năng KTQT của các nước có thành tựu về KTQT trên 

thế giới và hướng dẫn, phân loại và chuyển giao về các nhóm DN, các loại hình DN 

có tính tương đồng và phù hợp. Tổ chức có đủ điều kiện để thực hiện việc tiếp nhận, 

học hỏi và nhận chuyển giao, kinh nghiệm này chính là Chính phủ. Với tiềm lực về 
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tài chính, về quan hệ đối ngoại cùng với sức mạnh của Bộ tài chính, Chính phủ có 

thể tiếp cận, hỗ trợ tài chính cho các DN tiếp cận, nhận chuyển giao kiến thức, kinh 

nghiệm về kế toán quản trị của các nước, tổ chức các hội thảo chuyên ngành, xây 

dựng chương trình chuyển giao... như các nước trong khu vực đã thực hiện. 

Thứ năm, Phát triển đào tạo, định hướng hỗ trợ: Chính phủ cần có những 

định hướng trong việc hỗ trợ, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng KTQT: cùng với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về kế 

toán quản trị, môi trường cạnh tranh bình đẳng thúc đẩy nhu cầu thông tin KTQT và 

việc tiếp cận chuyển giao thành tựu KTQT ở các quốc gia có KTQT phát triển. Cần 

phải có chương trình đào tạo KTQT chuẩn hóa trong các cơ sở đào tạo. Khác với 

KTTC, vì dù muốn hay không thì giáo trình về KTTC vẫn phải bám sát các quyết 

định của Bộ tài chính nên về cơ bản, các cơ sở đào tạo có khác nhau nhưng kiến 

thức truyền đạt là như nhau. Hiện nay, do đặc thù của KTQT, cùng với việc kinh 

nghiệm giảng dạy chưa nhiều mỗi trường có thể đào tạo một kiểu, việc đào tạo như 

thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm của cơ sở đào tạo. Vì vậy, rất khó để 

tìm ra mô hình chung về KTQT cho các lĩnh vực, các ngành nghề. Đầu tư vào hoạt 

động đào tạo, bồi dưỡng là đầu tư cho tương lai, đầu tư cho phát triển bền vững nên 

giải pháp này là giải pháp quan trọng cho phát triển KTQT bền vững, đặc biệt phát 

triển nguồn nhân lực phát triển KTQT ở các DN. 

Thứ sáu, Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến ngành khai thác 

khoáng sản đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường. Hiện tại ngành khai thác 

khoáng sản đặc biệt là ngành KTCBKD đá xây dựng chịu sự chi phối bởi luật khai 

thác khoáng sản tài nguyên, luật bảo vệ môi trường, luật mua quyền khai thác,... 

Nhà nước cần có những chính sách khuyến khích các DN trong lĩnh vực khai thác 

khoáng sản, sản xuất kinh doanh nhưng phải đặt vấn đề bảo vệ môi trường xung 

quanh lên hàng đầu. Đồng thời Nhà nước cũng phải có biện pháp chế tài đối với 

những DN gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung 

quanh khu vực sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Nhà nước cần có chính sách quản lý 

nghiêm ngặt trong vấn đề an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh vì ngành nghề 

khai thác, chế biến đá xây dựng có rất nhiều rủi ro tai nạn tiềm ẩn như nổ mìn, tai 

nạn giao thông trong các đoạn đường xuống hầm đá có nhiều dốc, trơn, đường nhỏ 

rất dễ lật xe,... Nhà nước phải yêu cầu các DN thực hiện tốt nội quy, quy định trong 
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an toàn sản xuất. Đồng thời, khuyến khích DN ngoài việc tham gia bảo hiểm xã hội 

nên tham gia thêm các bảo hiểm tai nạn,... giúp hỗ trợ cho người lao động.  

5.3.2. Đối với các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Để việc vận dụng KTQTCP được tổ chức có hiệu quả trong công tác quản lý 

thì các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ cần: 

Thứ nhất, Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động SXKD của DN cho phù hợp 

với điều kiện và môi trường kinh doanh thực tế. Tăng cường hạch toán nội bộ, tăng 

cường quản lý lao động, quản lý vật tư, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài sản cố 

định nhất là các máy móc phục vụ khai thác, chế biến khoáng sản. Thực hiện rà 

soát, hoàn chỉnh hệ thống định mức, lập các dự toán chi phí, xây dựng hệ thống các 

chỉ tiêu đánh giá phù hợp. 

Thứ hai, Nâng cao nhận thức của nhà quản lý về KTQT, KTQTCP. Nhà quản 

trị DN phải thấy được lợi ích mang lại từ việc vận dụng KTQTCP khi cần ra các 

quyết định liên quan đến CP và kiểm soát CP trong DN.  

Thứ ba, Thiết kế bộ phận KTQT phải phù hợp, xác lập mối quan hệ giữa bộ 

phận kế toán với các bộ phận khác trong nội bộ DN. 

Xây dựng mô hình KTQT kết hợp với KTTC để tiết kiệm và hiệu quả. 

KTQT có thể sử dụng thông tin của KTTC cung cấp để xây dựng thông tin theo 

chức năng riêng của mình. Thiết kế và hướng dẫn trình tự lập, luân chuyển và xử lý 

các chứng từ kế toán nội bộ, chi tiết, cụ thể phục vụ cho việc thu thập thông tin của 

KTQT. Xây dựng, hoàn chỉnh các tài khoản kế toán chi tiết, đồng thời thiết kế các 

mẫu sổ và các báo cáo KTQT để thu thập và cung cấp thông tin KTQT kịp thời. 

Bên cạnh đó, để thông tin KTQT cung cấp hữu ích nhất cũng cần phải có sự phối 

hợp thông tin của các bộ phận khác như các phòng ban chức năng trong DN như 

phòng kinh doanh, phòng vật tư.... Hệ thống thông tin được sử dụng làm cơ sở cho 

việc ra các quyết định kinh doanh của nhà quản trị các DNKTCBKD đá xây dựng 

bao gồm thông tin của nhiều bộ phận cung cấp như thông tin tài chính, thông tin về 

nhân lực, thông tin về thị trường, thông tin về sản xuất, ... Các thông tin này không 

độc lập với nhau mà có quan hệ chặt chẽ với nhau. Do đó, hệ thống thông tin trong 

nội bộ các DNKTCBKD đá xây dựng được thiết lập đồng bộ và thống nhất với 

nhau. Từ đó, nhà quản trị sẽ có một hệ thống thông tin hữu ích nhất trong việc ra 

quyết định sản xuất kinh doanh của mình. 
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Thứ tư, Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ về nghiệp vụ KTQT, 

KTQTCP cho đội ngũ kế toán. 

Thứ năm, Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phải được đầu tư: phần mềm sử 

dụng phải tự động hóa và hiện đại nhằm cung cấp thông tin KTQT, KTQTCP hiệu 

quả hơn. 

Ứng dụng CNTT: Hiện nay, phòng kế toán của công ty đều đã được trang bị 

phần mềm kế toán, những phần mềm này chủ yếu là dạng phần mềm “tĩnh” được 

trang bị để phục vụ kế toán tài chính là chủ yếu, do vậy khi có yêu cầu về kế toán 

quản trị thì kế toán phải trích thông tin kế toán tài chính ra excel sau đó tổng hợp 

thông tin từ các bộ phận khác để lập các báo cáo quản trị. Đây là một việc làm hết 

sức lãng phí thời gian và không tận dụng được sức mạnh của phần mềm. Theo tác 

giả, DN cần nhanh chóng triển khai hệ thống ERP vào trong DN để khai thác tối đa 

việc ứng dụng CNTT. 

Việc thiết lập hệ thống thông tin cùng với sự phát triển của CNTT ở Việt 

Nam và thế giới cho thấy, hoạt động ứng dụng phần mềm kế toán vào quản lý là 

một tất yếu khách quan. Phần mềm kế toán được xem là công cụ hỗ trợ trong thu 

thập, xử lý thông tin chính xác, kịp thời. Trước sự phát triển phong phú của các 

phần mềm kế toán nhà quản trị và cán bộ kế toán trong các DNKTCBKD đá xây 

dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ cần lựa chọn phần mềm thích hợp với nhu cầu quản 

lý của mình, yêu cầu nhà cung cấp phần mềm cung cấp phần mềm hiệu quả nhất và 

đảm bảo tính bí mật thông tin. 

Các kiến nghị đối với các DNKTCBKD đá xây dựng hoàn toàn có thể thực 

hiện bởi vì các DN này lớn về quy mô và tài chính, nên việc đầu tư máy móc, thiết 

bị, phần mềm quản lý, đào tạo nhân viên kế toán,… đều thực hiện được nhưng phải 

đảm bảo nguyên tắc mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí. 

5.4. HẠN CHẾ CỦA LUẬN ÁN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

5.4.1. Hạn chế của Luận án 

Ngoài các kết quả đạt được, luận án vẫn có một số hạn chế nhất định. Mẫu 

của nghiên cứu chưa thể đại diện cho ý kiến của tất cả các DNKTCBKD đá xây 

dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ, những nhà nghiên cứu, người sử dụng thông tin kế 

toán,…phương pháp lấy mẫu được lựa chọn là phương pháp thuận tiện nên chất 

lượng mẫu nghiên cứu chưa cao. Hơn nữa do hạn chế về chi phí, thời gian, khả 
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năng tiếp cận nên kích thước mẫu điều tra chưa lớn như mong đợi. Thêm vào đó, 

yếu tố đặc điểm văn hóa của người Việt Nam và tính trách nhiệm trong việc trả lời 

câu hỏi chưa cao nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về thống kê.  

Nghiên cứu này chỉ thực hiện ở các DN trên địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ 

trong lĩnh vực KTCBKD đá xây dựng nên không mang tính đại diện cho tất cả các 

DN trên lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó, một số nhân tố cũng tác động đến kết quả 

của việc tổ chức KTQTCP trong các DN khai thác và chế biến kinh doanh đá xây 

dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh giữa các DN, thành 

quả hoạt động và ảnh hưởng đến môi trường và sự phát triển bền vững như yếu tố 

về quy trình sản xuất kinh doanh đối với các DN gia công, chế biến đá xây dựng 

không qua giai đoạn khai thác, loại sản phẩm kinh doanh là đá xây dựng nên đối với 

các loại tài nguyên khoáng sản khác như dầu mỏ, than, vàng,... cũng chưa được đề 

cập đến. Ngoài ra cũng cần quan tâm đến nhân tố liên quan đến đặc thù quốc gia. Vì 

thế các vấn đề này cần làm rõ hơn trong những nghiên cứu tiếp theo. 

5.4.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo 

Trong những nghiên cứu tiếp theo, nếu điều kiện cho phép nên chọn mẫu 

theo xác suất và có phân lớp đối tượng sẽ cho khả năng khái quát cao hơn. Bên cạnh 

đó cũng nên tăng kích thước mẫu và mở rộng các nhóm đối tượng khảo sát, tuy 

nhiên điều này đòi hỏi nhà nghiên cứu phải đầu tư thêm không ít thời gian, công sức 

và chi phí. Đồng thời, cần thiết phải nghiên cứu các loại sản phẩm kinh doanh, các 

nhân tố liên quan đặc thù quốc gia có ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP đối 

với các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ nhằm nâng cao vị thế 

cạnh tranh giữa các DN, phân cấp quản lý, tăng thành quả hoạt động và phát triển 

bền vững. Do đó, đây là mảng đề tài có thể tiếp tục được nghiên cứu và phát triển ở 

nhiều cấp độ khác nhau. 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 

1. Nguyễn Thị Đức Loan, 2017. Sự cần thiết khi vận dụng kế toán môi trường 

vào trong các doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại Việt Nam, Tháng 6/2017, 

Hội thảo quốc gia, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội. 

2. Nguyễn Thị Đức Loan, 2017. Quản trị chi phí chiến lược (SCM) - công cụ 

nâng cao năng lực cạnh tranh trong các doanh nghiệp Việt Nam, 6/2017, Tạp 

chí kế toán & kiểm toán, (125). tr 40-46, ISSN 1859-1914. 

3. Nguyễn Thị Đức Loan, 2017. Sự cần thiết khi vận dụng phương pháp xác 

định chi phí sản xuất sản phẩm theo mô hình chi phí mục tiêu (Target - 

Costing) và phương pháp dựa trên hoạt động (Activity - Based Costing - ABC) 

vào trong các doanh nghiệp sản xuất, 7/2017, Tạp chí kế toán & kiểm toán, (166). 

tr 31-35, ISSN 1859-1914. 

4. Nguyễn Thị Đức Loan, 2018.  Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công 

ty cổ phần đá Núi Nhỏ (NNC). Tạp chí kế toán & kiểm toán, (172+173). Tr 60-64, 

ISSN 1859-1914. 

 



i 
 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

I. TIẾNG VIỆT 

1. Bộ tài chính, 2006. Thông tư số 53/2006/QĐ-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2006 

Hướng dẫn ban hành kế toán quản trị trong doanh nghiệp, Hà Nội. 

2. Bộ tài chính, 2014. Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 

Ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp, Hà Nội. 
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2 Phụ lục 02 Tóm tắt các công trình nghiên cứu về KTQTCP ở trong nước 
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16 Phụ lục 16 Kết quả nghiên cứu định lượng 
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dung 
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NC 
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nhận diện 

2001 Chang 

Vai trò của 

KTQTCP tại 

DN sản xuất 

sữa Cộng hòa 

liên bang 

Đức 

Định tính, sử 

dụng phương 

pháp lý thuyết 

nền để xác 

định vai trò 

của thông tin 

KTQTCP 

Nghiên cứu còn 

khẳng định vai 

trò của 

KTQTCP ảnh 

hưởng đến hiệu 

quả tổ chức 

quản trị DN 

2008 
Eva; Heidhues 

& Chris Patel, 

Vai trò thông 

tin KTQTCP 

đối với nhà 

quản trị DN 

Định tính, sử 

dụng phương 

pháp lý thuyết 

nền để xác 

định vai trò 

KTQTCP 

Nghiên cứu nhu 

cầu về thông tin 

của nhà quản trị 

là một nhân tố 

quan trọng 

trong việc thiết 

lập hệ thống 

thông tin 

KTQTCP. 

Hạn chế của 

nghiên cứu là 

chưa xác nhận 

mối quan hệ về 

nhu cầu của nhà 

quản trị DN với 

thông tin 

KTQTCP trong 

từng lĩnh vực 

hoạt động cụ 

thể. 

2008, 2011 Drury KTQTCP Định tính, sử KTQTCP giúp 
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2012 

 

 

 

Horngren et al., 

dụng phương 

pháp lý thuyết 

nền để xác vai 

trò của 

KTQTCP 

cho nhà quản lý 

ra quyết định 

liên quan đến 

cả một quá 

trình, vận dụng 

thông tin chi 

phí sẽ khác 

nhau tại các bộ 

phận, giai đoạn 

một cách linh 

hoạt và phù hợp 

2013 Kenneth Boyd 

Nghiên cứu 

về chức năng 

và vai trò của 

KTQTCP 

Định tính, sử 

dụng phương 

pháp lý thuyết 

nền để xác 

chức năng và 

vai trò của 

KTQTCP 

Nhận định rằng 

KTQTCP có 

ảnh hưởng đến 

việc ra quyết 

định chiến lược 

kinh doanh và 

nâng cao lợi 

nhuận, kế toán 

chi phí được 

cho là một 

trong những 

chức năng quan 

trọng nhất trong 

lĩnh vực kế toán 

2012 

 
Omar 

HTTT của 

KTQTCP 

trong lĩnh 

vực khách 

sạn 

Định tính, sử 

dụng phương 

pháp lý thuyết 

nền để xác 

chức năng và 

vai trò của 

KTQTCP 

KTQTCP phụ 

thuộc vào đặc 

điểm của từng 

DN 
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2014 Sulaiman 

Sự khác biệt 

trong vai trò 

và nhiệm vụ 

của 

KTQTCP 

Định tính, sử 

dụng phương 

pháp lý thuyết 

nền để xác vai 

trò và nhiệm 

vụ của 

KTQTCP 

Nhà quản trị 

cần quan tâm 

đến việc xây 

dựng bộ máy tổ 

chức, tìm kiếm 

và chăm sóc 

khách hàng, 

quy mô hoạt 

động sản xuất 

kinh doanh, 

năng lực về tài 

chính và quản 

lý, chất lượng 

sản phẩm, kỹ 

năng làm việc. 

 

 

2005 

 

2007 

 

 

 

Sulaiman et al 

Chenhall 

Anderson 

 

Nghiên cứu 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến 

KTQTCP 

Định lượng, 

thống kê mức 

độ ảnh hưởng 

của từng nhân 

tố tác động 

đến việc vận 

dụng 

KTQTCP tại 

DN 

Chiến lược kinh 

doanh có ảnh 

hưởng đến việc 

vận dụng 

KTQTCP 

2004 

2015 

 

 

Chenhall 

Radhakrishna, 

A., và R. Satya 

Raju 

Nghiên cứu 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến việc vận 

dụng 

KTQTCP 

Định lượng, 

thống kê mức 

độ ảnh hưởng 

của từng nhân 

tố tác động 

đến việc vận 

dụng 

KTQTCP tại 

Nhận thấy rằng 

trình độ nhân 

viên kế toán có 

ảnh hưởng đến 

KTQTCP. 
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DN 

2003 

2004 

 

 

2006 

Shiedlds 

Vaivio 

Innes & 

Mitchell 

McChlery et al 

Laitinen 

 

 

Nghiên cứu 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến việc vận 

dụng 

KTQTCP 

Định lượng, 

xác định mức 

độ ảnh hưởng 

của nhân tố 

Nhận định khi 

tổ chức hay vận 

dụng KTQTCP 

trong DN phải 

quan tâm đến 

tính hiệu quả 

của bộ máy kế 

toán, tránh tình 

trạng tổ chức 

bộ máy quá 

cồng kềnh, vận 

hành không linh 

hoạt và kém 

hiệu quả 

2007 

 

 

2001 

 

2007 

Laitinen 

Shiedlds 

Baines & 

Langfield – 

Smith 

Colin Drury 

Nghiên cứu 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến việc vận 

dụng 

KTQTCP 

Định lượng, 

xác định mức 

độ ảnh hưởng 

của từng nhân 

tố 

Nhận định môi 

trường cạnh 

tranh có tác 

động đến việc 

tổ chức kế 

KTQTCP 

2008 
Abdel-Kader và 

Luther, R. 

Nghiên cứu 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến việc vận 

dụng 

KTQTCP 

Định lượng, 

xác định mức 

độ ảnh hưởng 

của từng nhân 

tố 

Nguồn lực 

khách hàng đến 

việc vận dụng 

KTQTCP 

2007 

 

Colin Drury 

 

Nghiên cứu 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến việc vận 

Định lượng, 

xác định mức 

độ ảnh hưởng 

của từng nhân 

Đặc điểm 

ngành nghề 

kinh doanh có 

ảnh hưởng sự 
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dụng 

KTQTCP 

tố phát triển của 

KTQTCP trong 

DN. Việc phân 

loại và ghi nhận 

chi phí sản xuất 

là do đặc điểm 

tổ chức sản 

xuất và đặc 

điểm sản phẩm. 

1998 
Agrawal et al. 

 

Nghiên cứu 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến việc vận 

dụng 

KTQTCP 

Định lượng, 

xác định mức 

độ ảnh hưởng 

của từng nhân 

tố 

Có 3 nhân tố 

tác động đến 

quản trị chi phí: 

chiến lược, 

phương pháp 

thực hiện và 

văn hóa doanh 

nghiệp 

2005 Balachandran  

Nghiên cứu 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến việc vận 

dụng 

KTQTCP 

Định lượng, 

xác định mức 

độ ảnh hưởng 

của từng nhân 

tố 

Có 3 nhân tố 

tác động đến 

quản trị chi phí: 

Tổ chức, Nhu 

cầu thông tin, 

văn hóa doanh 

nghiệp 

2010 Lawson et al. 

Nghiên cứu 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến việc vận 

dụng 

KTQTCP 

Định lượng, 

xác định mức 

độ ảnh hưởng 

của từng nhân 

tố 

Có 4 nhân tố 

tác động đến 

quản trị chi phí: 

Chiến lược,  

Nhu cầu thông 

tin, Phương 

pháp thực hiện 

và văn hóa 
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doanh nghiệp 

2015 Shepherd 

Nghiên cứu 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến việc vận 

dụng 

KTQTCP 

Định lượng, 

xác định mức 

độ ảnh hưởng 

của từng nhân 

tố 

Có 4 nhân tố 

tác động đến 

quản trị chi phí: 

Chiến lược,  

Nhu cầu thông 

tin, Tổ chức và 

văn hóa doanh 

nghiệp 

1989 
Shields and 

Young 

Nghiên cứu 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến việc vận 

dụng 

KTQTCP 

Định lượng, 

xác định mức 

độ ảnh hưởng 

của từng nhân 

tố 

Có 4 nhân tố 

tác động đến 

quản trị chi phí: 

Chiến lược,  

Nhu cầu thông 

tin, Phương 

pháp thực hiện 

và văn hóa 

doanh nghiệp 

2007 Herath 

Nghiên cứu 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến việc vận 

dụng 

KTQTCP 

Định lượng, 

xác định mức 

độ ảnh hưởng 

của từng nhân 

tố 

Có 5 nhân tố 

tác động đến 

quản trị chi phí: 

Chiến lược,  Tổ 

chức, Nhu cầu 

thông tin, 

Phương pháp 

thực hiện và 

văn hóa doanh 

nghiệp 

2018 

 

Ulf Diefenbach, 

Andreas, Wald 

Ronald Gleich 

Nghiên cứu 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

Định lượng, 

xác định mức 

độ ảnh hưởng 

Có 6 nhân tố 

tác động đến 

quản trị chi phí: 
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đến việc vận 

dụng 

KTQTCP 

của từng nhân 

tố 

Cạnh tranh, 

Chiến lược,  Tổ 

chức, Nhu cầu 

thông tin, 

Phương pháp 

thực hiện và 

văn hóa doanh 

nghiệp 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Phụ lục 02: Tóm tắt các công trình nghiên cứu về KTQTCP ở trong nước 

Năm Tác giả Tác phẩm/Nội 

dung 

Phương pháp 

NC 

Kết quả/Các 

nhân tố ảnh 

hưởng đến 

KTQTCP 

2002 
Phạm Thị Kim 

Vân 

Tổ chức 

KTQTCP và 

kết quả kinh 

doanh ở các 

DN kinh doanh 

du lịch. 

Định tính, sử 

dụng lý thuyết 

nền để xác định 

chức năng và vai 

trò của 

KTQTCP. 

Luận án cũng chỉ 

rõ được những 

mặt được và chưa 

được trong việc 

vận dụng 

KTQTCP tại các 

công ty du lịch. 

2007 

Nguyễn Văn 

Dung, Lê Đức 

Toàn, Trần Văn 

Hợi 

Tổ chức công 

tác KTQTCP 

sản xuất và tính 

giá thành sản 

phẩm trong các 

DN 

Định tính, sử 

dụng lý thuyết 

nền để xác định 

chức năng và vai 

trò của KTQTCP 

Nhóm tác giả đã 

đi sâu vào tìm 

hiểu, nghiên cứu 

thực trạng về nội 

dung tổ chức 

KTQTCP và tính 

giá thành sản 

phẩm của các 

DN, từ đó đưa ra 

các giải pháp 

hoàn thiện từng 

nội dung cụ thể 

của tổ chức công 

tác KTQTCP sản 

xuất và tính giá 

thành sản phẩm. 

2007 Phạm Thị Thủy 

Xây dựng mô 

hình KTQTCP 

trong các DN 

sản xuất dược 

Định tính, sử 

dụng lý thuyết 

nền để xác định 

chức năng và vai 

Tác giả trình bày 

các nội dung liên 

quan đến 

KTQTCP như lập 
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phẩm Việt 

Nam 

trò của KTQTCP dự toán ngân 

sách, phân loại 

chi phí, kỹ thuật 

quản lý chi phí 

hiện đại trong 

lĩnh vực sản xuất 

dược phẩm 

2010 
Nguyễn Quốc 

Thắng 

Tổ chức 

KTQTCP, giá 

thành sản phẩm 

trong DN thuộc 

ngành giống 

cây trồng Việt 

Nam 

Định tính, sử 

dụng lý thuyết 

nền để xác định 

chức năng và vai 

trò của KTQTCP 

Nhận định tổ 

chức KTQTCP và 

tính giá thành sản 

phẩm hiện đại kết 

hợp với hệ thống 

KTQTCP và tính 

giá thành truyền 

thống đã sử dụng 

trong các DN 

thuộc ngành 

giống cây trồng 

Việt Nam có tác 

dụng nâng cao 

việc xử lý và 

cung cấp thông 

tin trong việc ra 

quyết định ngắn 

hạn và dài hạn 

của DN 

2010 Hồ Văn Nhàn 

Tổ chức 

KTQTCP và 

tính giá thành 

dịch vụ vận 

chuyển hành 

khách trong các 

Định tính, sử 

dụng lý thuyết 

nền để xác định 

chức năng và vai 

trò của KTQTCP 

Nhận định việc 

lập dự toán chi 

phí và phân tích 

tình hình thực 

hiện dự toán chi 

phí dịch vụ vận 
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DN taxi chuyển, từ đó 

định giá bán dịch 

vụ vận chuyển 

dựa vào thông tin 

KTQTCP và giá 

thành 

2011 Nguyễn Hoản 

Tổ chức 

KTQTCP trong 

các DN sản 

xuất bánh kẹo 

Việt Nam 

Định tính, sử 

dụng phương 

pháp lý thuyết 

nền để xác định 

chức năng và vai 

trò của KTQTCP 

Vận dụng hệ 

thống dự toán linh 

hoạt để đo lường 

và kiểm soát chi 

phí tại nhiều mức 

độ hoạt động 

khác nhau của 

DN 

Tác giả còn xác 

định rằng khi tổ 

chức KTQTCP 

trong DN còn 

chịu ảnh hưởng 

bởi các nhân tố 

như: Các quy 

định pháp lý liên 

quan ngành nghề 

kinh doanh, quy 

mô DN. 

2011 Trần Thế Nữ 

Xây dựng mô 

hình KTQTCP 

trong các DN 

thương mại quy 

mô vừa và nhỏ 

ở Việt Nam 

Định tính, sử 

dụng lý thuyết 

nền để xác định 

chức năng và vai 

trò của KTQTCP 

Luận án đã 

nghiên cứu và xây 

dựng mô hình 

KTQTCP cho các 

DN thương mại 

quy mô vừa và 

nhỏ, từ việc dự 
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toán, chi phí phát 

sinh, phân tích chi 

phí, báo cáo 

KTQTCP 

2013 
Nguyễn Thị Bích 

Phượng 

Nghiên cứu đề 

xuất một số nội 

dung KTQTCP 

trong các DN 

khai thác than 

lộ thiên-

Vinacomin 

Định tính, sử 

dụng phương 

pháp lý thuyết 

nền để xác định 

chức năng và vai 

trò của KTQTCP 

Tác giả đã nghiên 

cứu sâu về công 

tác khai thác 

khoáng sản, kỹ 

thuật khai thác và 

các nhân tố ảnh 

hưởng bên ngoài 

đến ngành khai 

thác lộ thiên. 

Phần nội dung tổ 

chức công tác 

KTQTCP trong 

ngành KTCBKD 

đá không được 

trình bày cụ thể. 

Tác giả trình bày 

chủ yếu là ngành 

khai thác titan. 

2012 
Nguyễn Thị 

Ngọc Lan 

Tổ chức 

KTQTCP vận 

tải hàng hóa 

trong các công 

ty vận chuyển 

đường bộ Việt 

Nam 

Định tính, sử 

dụng lý thuyết 

nền để xác định 

chức năng và vai 

trò của KTQTCP 

Hoàn thiện tổ 

chức KTQTCP 

vận tải hàng hóa 

trong các công ty 

vận tải đường bộ 

Việt Nam. 

2012 
Đặng Thị Hải 

Yến 

Vấn đề sản 

xuất sạch hơn 

trong hoạt động 

Định tính, sử 

dụng lý thuyết 

nền để xác định 

Tác giả muốn 

nhấn mạnh vấn đề 

bảo vệ môi 
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khai thác mỏ 

than lộ thiên 

Quảng Ninh 

chức năng và vai 

trò của KTQTCP 

trường cần đưa 

vào lĩnh vực khai 

thác khoáng sản. 

2012 
Đoàn Ngọc Phi 

Anh 

Nghiên cứu các 

nhân tố ảnh 

hưởng đến việc 

vận dụng kế 

toán quản trị 

chiến lược 

trong các DN 

Việt Nam. 

Định lượng, 

thống kê mức độ 

ảnh hưởng của 

từng nhân tố tác 

động đến việc 

vận dụng kế toán 

quản trị chiến 

lược. 

Tác giả khẳng 

định có 3 nhóm 

nhân tố tác động 

như: Mức độ cạnh 

tranh, phân cấp 

quản lý, thành 

quả hoạt động của 

DN có mối quan 

hệ tỉ lệ thuận với 

việc vận dụng kế 

toán quản trị 

chiến lược trong 

DN. 

2013 Hồ Mỹ Hạnh 

Tổ chức hệ 

thống thông tin 

KTQTCP trong 

các DN may 

Việt Nam 

Định tính, sử 

dụng phương 

pháp lý thuyết 

nền để xác định 

chức năng và vai 

trò của KTQTCP 

Tác giả còn 

nghiên cứu các 

nhân tố ảnh 

hưởng đến thông 

tin KTQTCP, 

luận án đã chứng 

minh rằng mục 

tiêu, chiến lược 

của DN là nhân tố 

quan trọng nhất 

trong việc thiết 

lập hệ thống 

thông tin 

KTQTCP trong 

DN 

2014 Giang Thị Xuyến Công tác Định tính, sử Nghiên cứu từ lý 
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KTQTCP và 

giá thành tại 

các DN viễn 

thông di động 

Việt Nam 

dụng lý thuyết 

nền để xác định 

chức năng và vai 

trò của KTQTCP 

thuyết đến kinh 

nghiệm vận dụng 

của KTQTCP và 

giá thành lĩnh vực 

dịch vụ. 

2016 Nguyễn Hải Hà 

Hoàn thiện 

công tác 

KTQTCP trong 

các DN thép tại 

VN 

Định tính, sử 

dụng phương 

pháp lý thuyết 

nền để xác định 

chức năng, vai 

trò và nhân tố 

ảnh hưởng đến 

KTQTCP 

Nhân tố tác động 

đến công tác 

KTQTCP trong 

các DN sản xuất 

như: ngành nghề 

kinh doanh, tổ 

chức quản lý, 

trình độ nhân viên 

kế toán, nhận 

thức về KTQTCP 

của nhà quản trị, 

ứng dụng công 

nghệ thông itn 

2016 Nguyễn La Soa 

Hoàn thiện 

công tác 

KTQTCP cho 

tổng công ty 

xây dựng công 

trình giao 

thông 8 

Nghiên cứu định 

tính, sử dụng 

phương pháp lý 

thuyết nền để 

xác định chức 

năng và vai trò 

của KTQTCP 

KTQTCP với 

việc lập kế hoạch 

(hoạch định); 

KTQTCP với 

việc chức năng tổ 

chức thực hiện, 

KTQTCP với 

việc kiểm soát và 

KTQTCP với 

việc ra quyết định 

2017 Hoàng Thị Hiền 

Kế quản trị chi 

phí trong các 

doanh nghiệp 

chuyên kinh 

Nghiên cứu định 

tính, sử dụng 

phương pháp lý 

thuyết nền để 

Nghiên cứu từ lý 

thuyết đến kinh 

nghiệm vận dụng 

của KTQTCP và 
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doanh nội dung 

số Việt Nam 

xác định chức 

năng và vai trò 

của KTQTCP 

giá thành lĩnh vực 

dịch vụ. 

2017 Lê Thị Hương 

Hoàn thiện kế 

toán quản trị 

chi phí trong 

các công ty cổ 

phần xây lắp 

trên địa bàn Hà 

Nội 

Nghiên cứu định 

tính, sử dụng 

phương pháp lý 

thuyết nền để 

xác định chức 

năng và vai trò 

của KTQTCP 

Vận dụng các 

phương pháp 

KTQTCP hiện đại 

nhằm xây dựng 

và cung cấp hệ 

thống thông tin 

chi phí nhằm 

phục vụ công tác 

quản lý trong môi 

trường cạnh tranh 

khắc nghiệt hiện 

nay 

2017 
Vũ Thị Thanh 

Thúy 

Kế toán quản 

trị chi phí trong 

các Bệnh viện 

công trực thuộc 

Bộ Y tế trên 

địa bàn Hà Nội 

Nghiên cứu định 

tính, sử dụng 

phương pháp lý 

thuyết nền để 

xác định chức 

năng và vai trò 

của KTQTCP 

Nghiên cứu từ lý 

thuyết đến kinh 

nghiệm vận dụng 

của KTQTCP và 

giá thành lĩnh vực 

dịch vụ. 

2018 Nguyễn Thị Bình 

Hoàn thiện kế 

toán quản trị 

chi phí trong 

các doanh 

nghiệp kinh 

doanh dược 

phẩm trên địa 

bàn tỉnh Thanh 

Hóa 

Nghiên cứu định 

tính, sử dụng 

phương pháp lý 

thuyết nền để 

xác định chức 

năng và vai trò 

của KTQTCP 

Tác giả đưa ra các 

giải pháp về phân 

loại chi phí, xây 

dựng định mức và 

dự toán chi phí, 

phân tích biến 

động chi phí, xây 

dựng tổ chức báo 

cáo. Bên cạnh đó, 

tác giả còn đề 



 

PL - 15 

xuất các giải pháp 

về phía DN, Nhà 

nước tạo điều 

kiện thuận lợi khi 

vận dụng 

KTQTCP vào các 

tổ chức có hiệu 

quả cao 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PL - 16 

Phụ lục 03: Tổng hợp các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong 

DN 

STT Nhân tố Tác giả/Năm Ngoài nước Trong Nước 

1 
Chiến lược 

kinh doanh 

Tuan Zainun Tuan 

Mat (2010); Simons 

(2000); 

Marginson (2002); 

Chenhall (2004); 

Anand (2004); 

Jazayeri và Tuomela 

(2005); 

Henri (2006); 

Scapens (2008); 

Lawson et al. 

(2010); 

Gimbert et al. 

(2010); 

Ulf Diefenbach, 

Andreas, Wald 

Ronald Gleich 

(2018); Trần Ngọc 

Hùng (2016) 

X X 

2 

Trình độ nhân 

viên kế toán 

trong DN 

Nguyễn Hoản 

(2011); 

Radhakrishna, A., 

và R. Satya Raju 

(2015) 

Nguyễn Hải Hà 

(2016); Trần Ngọc 

Hùng (2016) 

X X 

3 
Quan hệ giữa 

lợi ích và chi 

Shiedlds (2003); 

Vaivio (2004); 
X  
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phí Innes & Mitchell 

(2004); Laitinen 

(2006) 

4 
Mức độ cạnh 

tranh 

Hosley và cộng sự 

(1994); 

Colin Drury (2007); 

Anh (2012); Trần 

Ngọc Hùng (2016) 

X X 

5 
Nguồn lực 

khách hàng 

Abdel-Kader và 

Luther, R., (2008), 

Trần Ngọc Hùng 

(2016) 

X X 

6 
Đặc thù ngành 

nghề 

Colin Drury (2007); 

Nguyễn Hải Hà 

(2016) 

X X 

7 
Tổ chức bộ 

máy quản lý 

Shields (1995); 

Baines & Langfield 

– Smith, (2003), 

Laitinen, (2005); 

Laitinen, (2006); 

Hà (2016) 

Ulf Diefenbach, 

Andreas, Wald 

Ronald Gleich 

(2018) 

X  

8 
Nhu cầu thông 

tin 

Demski và Feltham 

(1976); 

Eldenburg (1994); 

Cooper và Kaplan 

(1998); Zimmerman 

(2016); 

Ulf Diefenbach, 

X  
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Andreas, Wald 

Ronald Gleich 

(2018) 

9 
Phương pháp 

thực hiện 

Kaplan (1988); 

Shields and Young 

(1992); Chenhall và 

Langfield-Smith 

(1998a, b); 

Szychta (2002); 

Maiga và Jacobs 

(2003); 

Davila và Wouters 

(2004); 

Lawson và cộng sự 

(2010); 

Apak et al. (2012); 

Ulf Diefenbach, 

Andreas, Wald 

Ronald Gleich 

(2018) 

X  

10 Văn hóa DN 

Young (1989); 

Cooper (1995); 

Shields and Wouters 

(2004); 

Bititci et al.(2006); 

Herath (2007); 

Jazayeri và Scapens 

(2008); Himme 

(2012b); 

Davila và Shepherd 

(2015); 

Ulf Diefenbach, 

X X 
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Andreas, Wald 

Ronald Gleich 

(2018), Trần Ngọc 

Hùng (2016) 

11 

Quy trình sản 

xuất kinh 

doanh 

Baines & Langfield 

– Smith (2003); 

Laitinen (2005) 

Laitinen (2006), 

Trần Ngọc Hùng 

(2016) 

X X 

12 

Các quy định 

pháp lý liên 

quan đến 

ngành nghề 

kinh doanh 

Nguyễn Hoản 

(2011) 

Nguyễn Hải Hà 

(2016) 

 X 

13 
Phân cấp quản 

lý 

Đoàn Ngọc Phi Anh 

(2012) 
 X 

14 
Thành quả 

hoạt động 

Đoàn Ngọc Phi Anh 

(2012) 
 X 

15 
Nhận thức về 

KTQTCP 

Nguyễn Hoản 

(2011); 

Nguyễn Hải Hà 

(2016); Trần Ngọc 

Hùng (2016) 

 X 

16 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

Kaplan & Jonhson 

(1987) 

Hansan, Mowen 

(2009) 

Nguyễn Hải Hà 

(2016) 

X X 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp  
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Phụ lục 04: Danh sách các chuyên gia tham gia thảo luận bổ sung ý kiến về lý 

thuyết 

STT HỌ VÀ TÊN 
CƠ QUAN CÔNG 

TÁC 
CHỨC VỤ 

1 PGS. TS. Võ Văn Nhị 

Khoa Kế toán- Kiểm 

toán trường ĐH Kinh tế 

TP. HCM 

Nguyên Trưởng 

Khoa 

2 TS. Phạm Ngọc Toàn 

Khoa Kế toán- Kiểm 

toán trường ĐH Kinh tế 

TP. HCM 

Giảng viên cơ hữu 

3 
PGS.TS. Phan Đức 

Dũng 

Khoa Kế toán – Kiểm 

toán, Trường ĐH Kinh 

tế Luật, ĐH Quốc gia 

TP. HCM 

Giảng viên cơ hữu 

đã tham gia giảng 

dạy môn kế toán 

quản trị hơn 20 

năm 
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Phụ lục 05: Danh sách các chuyên gia tham gia thảo luận bổ sung ý kiến thực 

tế 

STT HỌ VÀ TÊN 
CƠ QUAN CÔNG 

TÁC 
CHỨC VỤ 

1 Nguyễn Quốc Bình 

Tổng công ty vật liệu 

xây dựng Bình Dương 

(MC) 

Kế toán trưởng 

2 Phạm Tuấn Kiệt 
Công ty CP đá Núi Nhỏ 

(NNC) 
Giám đốc công ty 

3 Nguyễn Văn Chói 
Công ty CP đá Núi Nhỏ 

(NNC) 
Phó giám đốc 

4 Trần Văn Hải 
Công ty CP đá Núi Nhỏ 

(NNC) 
Kế toán trưởng 

5 Nguyễn Huy 
Công ty CP Phước Hòa 

Fico 
Phó tổng giám đốc 

6 Trần Nguyễn Kim Ngân 
Công ty CP Phước Hòa 

Fico 
Kế toán trưởng 

7 Huỳnh Công Trạch 
Công ty TNHH Bình 

Phương 
Giám đốc 

8 Huỳnh Công Điền 
Công ty TNHH Bình 

Phương 
Phó giám đốc 

9 Nguyễn Minh Chánh 
Công ty TNHH Bình 

Phương 
Kế toán trưởng 

10 Định Thị Đẹp 
Công ty cổ phần đá 

Thường Tân 
Giám đốc 

11 Nguyễn Thị Hoài 
Công ty cổ phần đá 

Thường Tân 
Phó giám đốc 

12 Phạm Minh Châu 
Công ty cổ phần đá 

Thường Tân 
Kế toán trưởng 
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Phụ lục 06 

BẢNG KÊ CHI TIẾT KỸ THUẬT THU THẬP DỮ LIỆU  

(Nguồn: Tổng hợp từ nghiên cứu) 

 
Đối tượng khảo sát bổ sung ý kiến thực tế 

     Trình 

tự Công ty Chức vụ 

Kỹ thuật thu 

thập Địa điểm 

1 

 

Tổng công ty vật 

liệu xây dựng 

Bình Dương 

(MC) 

Kế toán 

trưởng 

Thảo luận 

nhóm 1 

Văn phòng công ty tại 

Khu phố  

Bình Thung 2, Tỉnh lộ 

743, P. Bình An,  

Thị xã Dĩ An, T. Bình 

Dương 

Công ty CP đá 

Núi Nhỏ (NNC), 

Bình Dương 

Giám đốc 

công ty 

Phó giám 

đốc 

Kế toán 

trưởng 

2 

Công ty CP 

Phước Hòa Fico, 

Bà Rịa _ Vũng 

Tàu 

Phó tổng 

giám đốc 
Thảo luận 

nhóm 2 

Văn phòng công ty tại 

Km 50,  

Quốc Lộ 51, Ấp Ông 

Trịnh,  

Xã Tân Phước, H.Tân 

Thành 

Kế toán 

trưởng 

3 

Công ty TNHH 

Bình Phương, Bà 

Rịa Vũng Tàu 

Giám đốc 

Thảo luận 

nhóm 3 

Văn phòng công ty Khu 

phố  

Tân Phú, Thị trấn Phú 

Mỹ, Huyện  

Tân Thành, Bà Rịa, 

Vũng Tàu 

Phó giám 

đốc 

Kế toán 

trưởng 

4 

Công ty cổ phần 

đá Thường Tân, 

Bình Dương 

Giám đốc 

Thảo luận 

nhóm 4 

Văn phòng công ty 

Thửa đất 319,  

Tờ bản đồ 32, Tổ 1, 

Khu 6, Phường  

Uyên Hưng, Thị xã Tân 

Uyên 

Phó giám 

đốc 

Kế toán 

trưởng 
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Phụ lục 07 

Bảng kê chi tiết kỹ thuật thu thập dữ liệu (Nguồn: Tổng hợp từ nghiên cứu) 

Đối tượng khảo sát bổ sung ý kiến lý thuyết 

     
STT Họ và tên Cơ quan  Chức vụ 

Kỹ thuật thu thập 

dữ liệu 

1 
PGS. TS. Võ 

Văn Nhị 

Khoa Kế toán- 

Kiểm toán 

trường ĐH Kinh 

tế TP. HCM 

Nguyên 

Trưởng Khoa 
Thảo luận tay đôi 

2 
TS. Phạm Ngọc 

Toàn 

Khoa Kế toán- 

Kiểm toán 

trường ĐH Kinh 

tế TP. HCM 

Giảng viên cơ 

hữu 
Thảo luận tay đôi 

3 
PGS.TS. Phan 

Đức Dũng 

Khoa Kế toán – 

Kiểm toán, 

Trường ĐH Kinh 

tế Luật, ĐH 

Quốc gia TP. 

HCM 

Giảng viên cơ 

hữu đã tham 

gia giảng dạy 

môn kế toán 

quản trị hơn 20 

năm 

Thảo luận tay đôi 
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Phụ lục 07: Phiếu khảo sát việc vận dụng KTQTCP tại các DN khai thác, chế 

biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ  

PHIẾU KHẢO SÁT NỘI DUNG VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI 

PHÍ TẠI DOANH NGHIỆP 

Xin anh (chị) vui lòng cho biết các thông tin sau (thông tin chỉ phục vụ cho mục 

đích nghiên cứu):…………………………………………………………………. 

Tên doanh nghiệp: (Có thể trả lời hoặc không)…………………………………… 

St

t 
Nội dung câu hỏi 

Trả lời 

Có Không 

I Đặc điểm chung của doanh nghiệp     

1 Hình thức cung ứng     

  + Chỉ sản xuất     

  + Vừa sản xuất vừa kinh doanh     

2 Thực hiện sản xuất kinh doanh     

  + Theo nhu cầu thị trường     

  + Theo kế hoạch được giao     

  + Kết hợp     

3 
Thực tế tổ chức hệ thống kế toán quản trị chi phí tại doanh 

nghiệp     

  + Đã có và hoàn thành     

  + Chưa có gì     

  + Đang từng bước áp dụng     

II Hệ thống kế toán của doanh nghiệp     

  + Kết hợp kế toán tài chính và kế toán quản trị     

  + Kế toán tài chính độc lập kế toán quản trị     

  + Khác     

III Tổ chức kế toán quản trị     

1 Mục tiêu chung     

  + Cung ấp thông tin thực hiện các nhiệm vụ quản trị     

  + Cung cấp thông tin để kiểm soát nội bộ     

  + Chỉ nhằm chi tiết hơn thông tin kế toán tài chính     

2 Bộ phận lãnh đạo kế toán quản trị     

  + Ban giám đốc     

  + Bộ phận kế toán     

  + Cơ cấu chưa rõ     

3 Trình độ chuyên môn của nhân viên kế toán quản trị     

  + Chuyên về kế toán quản trị     

  + Kế toán tài chính kiêm nhiệm     

  + Không chuyên     

4 Ứng dụng công nghệ trong xử lý thông tin      
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  + Tự động hoàn toàn     

  + Kết hợp thủ công và máy tính     

  + Chưa ứng dụng công nghệ thông tin     

5 Nhận thức về kế toán quản trị và kế toán tài chính     

  + Là bộ phận của kế toán tài chính     

  + Độc lập với kế toán tài chính     

  + Liên kết với kế toán tài chính     

IV Nội dung tổ chức kế toán quản trị chi phí     

1 Công ty phân loại chi phí theo phương pháp nào?     

  + Theo chức năng hoạt động     

  + Theo các ứng xử     

2 Công ty có lập dự toán chi phí không?     

3 Lý do lập dự toán của công ty     

  + Theo yêu cầu của cơ quan cấp trên, các cơ quan chức năng 
    

  + Theo yêu cầu của lãnh đạo, hội đồng quản trị     

  + Theo thói quen     

  + Là một công cụ quản lý kinh tế     

4 Công ty sử dụng dự toán làm gì?     

  + Để nộp theo yêu cầu     

  + Đánh giá chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch cuối năm     

  + Để sử dụng như một công cụ quản lý kinh tế     

5 Thời gian của dự toán ở công ty anh chị?     

  + Hàng tháng     

  + Hàng quý     

  + Hàng năm     

  + Linh hoạt     

6 Căn cứ để lập dự toán mà công ty sử dụng là?     

  + Thông tin tài chính năm hiện tại, kỳ hiện tại     

  + Kế hoạch kinh doanh tương lai     

  + Xu hướng biến động của nền kinh tế     

  + Căn cứ vào dữ liệu của năm trước đó     

7 Bộ phận nào tham gia xây dựng dự toán chi phí?     

  + Giám đốc, ban giám đốc     

  + Bộ phận kế toán     

  + Các bộ phận kinh doanh     

  + Bộ phận kế hoạch     

  + Bộ phận khác     

8 
Công ty có lập dự toán chi tiết cho các nội dung  

sau không?     
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  + Dự toán cân đối thu chi tiền mặt     

  + Dự toán mua hàng và tồn kho     

  + Dự toán giá vốn hàng bán     

  + Dự toán thanh toán tiền mua hàng     

  + Dự toán doanh thu     

  + Dự toán chi phí bán hàng     

  + Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp     

  + Dự toán kết quả kinh doanh     

9 Công ty xác định giá bán theo cơ sở nào?     

  + Căn cứ vào giá gốc     

  + Căn cứ vào giá thị trường     

  
+ Căn cứ vào mục tiêu cụ thể của công ty (lợi nhuận, 

 thị phần, hòa vốn,…)     

  + Căn cứ từng khách hàng cụ thể     

10 Báo cáo kế toán quản trị chi phí     

  
+ Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng  

và lợi nhuận     

  + Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp     

  
+ Báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận của từng  

sản phẩm, hàng hóa     

  

+ Báo cáo khối lượng hàng hóa mua vào và bán ra 

 trong kỳ theo đối tượng khách hàng, giá bán,  

chiết khấu và các hình thức khuyến mại khác     

  
+ Báo cáo chi tiết khối lượng sản phẩm (dịch vụ)  

hoàn thành     

  
+ Báo cáo bộ phận lập cho trung tâm trách  

nhiệm/các bộ phận     

11 
Các phân tích của kế toán nhằm cung cấp thông 

 tin cho các quyết định gì?     

  + Quyết định giá bán, khung giá bán của sản phẩm     

  + Quyết định từ chối hay nhận đơn đặt hàng     

  + Quyết định bán ngay hay tiếp tục gia công chế biến     

12 
Công ty có đánh giá hiệu quả hoạt động của các 

 bộ phận không?     

13 
Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ  

phận là gì?     

  + Lượng hàng hóa tiêu thụ của từng bộ phận     

  + Doanh thu của từng bộ phận     

  + Lợi nhuận gộp của từng bộ phận     

  + Tốc độ tăng hàng năm của các chỉ tiêu trên     
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14 
Doanh nghiệp có áp dụng phương pháp kỹ 

 thuật ứng dụng trong kế toán quản trị chi phí không? 
    

  
+ Sử dụng các phương pháp của kế toán tài chính:  

Chứng từ, tính giá, ghi sổ kép,…     

  
+ Vận dụng các kỹ thuật kế toán quản trị chi phí (Costing 

system)     

  
+ Vận dụng các kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược 

(Strategic management)     

  
+ Vận dụng các kỹ thuật KTQT đánh giá hiệu suất 

(Performance evaluation system)     

  + Vận dụng kế toán môi trường (Environmental Accounting)     

  
+ Vận dụng các kỹ thuật kế toán quản trị, KTQTCP hỗ trợ 

quá trình ra quyết định     

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của anh (chị)! 
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Phụ lục 09: Kết quả khảo sát vận dụng KTQTCP 

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT NỘI DUNG VẬN DỤNG KẾ TOÁN 

QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI DOANH NGHIỆP KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ 

KINH DOANH ĐÁ XÂY DỰNG Ở CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ 

Qua thực tế khảo sát 43 doanh nghiệp khai thác, chế biến kinh doanh đá xây dựng ở 

các tỉnh Đông Nam Bộ qua hình thức gửi phiếu điều tra, kết hợp phỏng vấn qua 

điện thoại, gặp gỡ các nhà quản trị, những người điều hành và thực thi công tác kế 

toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp, tác giả đã thu thập và tiến hành xử lý các 

thông tin thu nhận được như sau: 

Ghi nhận các bảng câu hỏi khảo sát, tiến hành phân tích và tổng hợp theo những chỉ 

tiêu đã được thiết kế với mục đích khảo sát đã được xây dựng nhằm tính tỷ lệ phần 

trăm các chỉ tiêu thể hiện tình trạng ứng dụng kế toán quản trị chi phí tại doanh 

nghiệp. Kết quả của quá trình khảo sát được thể hiện tóm tắt qua bảng sau: 

Kết quả khảo sát vận dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp khai 

thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ 

St

t 
Chỉ tiêu khảo sát 

Tỷ lệ áp 

dụng 

I Đặc điểm chung của doanh nghiệp   

1 Hình thức cung ứng   

  +  Chỉ sản xuất 0% 

  + Vừa sản xuất vừa kinh doanh 100% 

2 Thực hiện sản xuất kinh doanh   

  + Theo nhu cầu thị trường 0% 

  + Theo kế hoạch được giao 0% 

  + Kết hợp 100% 

3 
Thực tế tổ chức hệ thống kế toán quản trị chi phí tại doanh 

nghiệp 
  

  + Đã có và hoàn thành 0% 

  + Chưa có gì 30% 

  + Đang từng bước áp dụng 70% 

II Hệ thống kế toán của doanh nghiệp 0% 

  + Kết hợp kế toán tài chính và kế toán quản trị 100% 

  + Kế toán tài chính độc lập kế toán quản trị 0% 

  + Khác 0% 
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III Tổ chức kế toán quản trị   

1 Mục tiêu chung   

  + Cung cấp thông tin thực hiện các nhiệm vụ quản trị 20% 

  + Cung cấp thông tin để kiểm soát nội bộ 30% 

  + Chỉ nhằm chi tiết hơn thông tin kế toán tài chính 50% 

2 Bộ phận lãnh đạo kế toán quản trị   

  + Ban giám đốc 
 

  + Bộ phận kế toán 90% 

  + Cơ cấu chưa rõ 10% 

3 Trình độ chuyên môn của nhân viên kế toán quản trị   

  + Chuyên về kế toán quản trị 0% 

  + Kế toán tài chính kiêm nhiệm 100% 

  + Không chuyên 0% 

4 Ứng dụng công nghệ trong xử lý thông tin    

  + Tự động hoàn toàn 0% 

  + Kết hợp thủ công và máy tính 100% 

  + Chưa ứng dụng công nghệ thông tin 0% 

5 Nhận thức về kế toán quản trị và kế toán tài chính   

  + Là bộ phận của kế toán tài chính 70% 

  + Độc lập với kế toán tài chính 30% 

  + Liên kết với kế toán tài chính 0% 

IV Nội dung tổ chức kế toán quản trị chi phí   

1 Công ty phân loại chi phí theo phương pháp nào?   

  + Theo chức năng hoạt động 100% 

  + Theo các ứng xử 0% 

2 Công ty có lập dự toán chi phí không? 20% 

3 Lý do lập dự toán của công ty   

  + Theo yêu cầu của cơ quan cấp trên, các cơ quan chức năng 10% 

  + Theo yêu cầu của lãnh đạo, hội đồng quản trị 30% 

  + Theo thói quen 50% 
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  + Là một công cụ quản lý kinh tế 10% 

4 Công ty sử dụng dự toán làm gì?   

  + Để nộp theo yêu cầu 30% 

  + Đánh giá chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch cuối năm 70% 

  + Để sử dụng như một công cụ quản lý kinh tế 10% 

5 Thời gian của dự toán ở công ty anh chị?   

  + Hàng tháng 10% 

  + Hàng quý 20% 

  + Hàng năm 60% 

  + Linh hoạt 10% 

6 Căn cứ để lập dự toán mà công ty sử dụng là?   

  + Thông tin tài chính năm hiện tại, kỳ hiện tại 20% 

  + Kế hoạch kinh doanh tương lai 10% 

  + Xu hướng biến động của nền kinh tế 10% 

  + Căn cứ vào dữ liệu của năm trước đó 60% 

7 Bộ phận nào tham gia xây dựng dự toán chi phí?   

  + Giám đốc, ban giám đốc 20% 

  + Bộ phận kế toán 20% 

  + Bộ phận kinh doanh 10% 

  + Bộ phận kế hoạch 50% 

  + Bộ phận khác 0% 

8 
Công ty có lập dự toán chi tiết cho các nội dung  

sau không? 
  

  + Dự toán cân đối thu chi tiền mặt 0% 

  + Dự toán mua hàng và tồn kho 0% 

  + Dự toán giá vốn hàng bán 0% 

  + Dự toán thanh toán tiền mua hàng 0% 

  + Dự toán doanh thu 80% 

  + Dự toán chi phí bán hàng 0% 

  + Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp 0% 

  + Dự toán kết quả kinh doanh 20% 

9 Công ty xác định giá bán theo cơ sở nào?   

  + Căn cứ vào giá gốc 20% 

  + Căn cứ vào giá thị trường 60% 

  
+ Căn cứ vào mục tiêu cụ thể của công ty (lợi nhuận, 

 thị phần, hòa vốn,…) 
  

  + Căn cứ từng khách hàng cụ thể 20% 

10 Báo cáo kế toán quản trị chi phí   

  
+ Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng  

và lợi nhuận 
0% 
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  + Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 0% 

  
+ Báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận của từng  

sản phẩm, hàng hóa 
0% 

  

+ Báo cáo khối lượng hàng hóa mua vào và bán ra 

 trong kỳ theo đối tượng khách hàng, giá bán,  

chiết khấu và các hình thức khuyến mại khác 

50% 

  
+ Báo cáo chi tiết khối lượng sản phẩm (dịch vụ)  

hoàn thành 
50% 

  
+ Báo cáo bộ phận lập cho trung tâm trách  

nhiệm/các bộ phận 
0% 

11 
Các phân tích của kế toán nhằm cung cấp thông 

 tin cho các quyết định gì? 
  

  + Quyết định giá bán, khung giá bán của sản phẩm 30% 

  + Quyết định từ chối hay nhận đơn đặt hàng 70% 

  + Quyết định bán ngay hay tiếp tục gia công chế biến 0% 

12 
Công ty có đánh giá hiệu quả hoạt động của các 

 bộ phận không? 
20% 

13 
Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ  

phận là gì? 
  

  + Lượng hàng hóa tiêu thụ của từng bộ phận 50% 

  + Doanh thu của từng bộ phận 50% 

  + Lợi nhuận gộp của từng bộ phận 0% 

  + Tốc độ tăng hàng năm của các chỉ tiêu trên 0% 

14 
Doanh nghiệp có áp dụng phương pháp kỹ 

 thuật ứng dụng trong kế toán quản trị chi phí không? 
  

  
+ Sử dụng các phương pháp của kế toán tài chính:  

Chứng từ, tính giá, ghi sổ kép,… 
100% 

  
+ Vận dụng các kỹ thuật kế toán quản trị chi phí (Costing 

system) 
0% 

  
+ Vận dụng các kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược (Strategic 

management) 
0% 

  
+ Vận dụng các kỹ thuật KTQT đánh giá hiệu suất 

(Performance evaluation system) 
0% 

  + Vận dụng kế toán môi trường (Environmental Accounting) 0% 

  
+ Vận dụng các kỹ thuật kế toán quản trị, KTQTCP hỗ trợ quá 

trình ra quyết định 
0% 
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Phụ lục 10: Dàn bài thảo luận trong nghiên cứu định tính 

DÀN BÀI THẢO LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ KINH 

DOANH ĐÁ XÂY DỰNG Ở CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ  

1. Thiết kế nghiên cứu: 

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí tại 

các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông 

Nam Bộ. Để có thể đưa ra mô hình các nhân tố tác động đến việc vận dụng này, 

nghiên cứu định tính được thực hiện để giải quyết vấn đề trên. Nghiên cứu định tính 

sẽ đưa ra các câu hỏi nhằm hướng đến phát hiện và bổ sung các nhân tố theo quan 

điểm của chuyên gia Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu này làm cơ sở để thiết lập 

câu hỏi khảo sát định lượng ở bước sau. 

1.1. Mục tiêu nghiên cứu: 

Nghiên cứu này được xem là bước đầu tiên trong chiến lược khảo sát trình tự 

của phương pháp nghiên cứu hỗn hợp. Mục tiêu của bước này là để khám phá, nhận 

diện và bổ sung thêm các nhân tố đã nghiên cứu về lý thuyết về các nhân tố tác 

động đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp khai thác, chế 

biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, nghiên cứu 

này bổ sung thêm việc đo lường các nhân tố này (biến quan sát) theo quan điểm của 

người tham gia khảo sát. 

1.2. Phương pháp nghiên cứu định tính 

Nghiên cứu tình huống được chọn làm cách để thu thập và xây dựng dữ liệu. 

Nghiên cứu tình huống là xây dựng dữ liệu từ tình huống, sau đó so sánh tình huống 

với lý thuyết. Dữ liệu thu thập thông qua một tình huống của cá nhân hay tổ chức 

(Nguyễn ĐìnhThọ, 2012). Để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu này thì phương pháp 

thảo luận tay đôi và thảo luận nhóm sẽ được chọn.  

Nội dung khảo sát thực trạng vận dụng KTQTCP vào trong các DNKTCBKD 

đá xây dựng được thực hiện bằng phương pháp gửi phiếu khảo sát, điện thoại và 

qua email. 

Gửi tài liệu: gửi tài liệu bằng văn bản cho người tham gia bằng thư điện tử, 

điều này giúp thuận tiện cho người tham gia có thời gian trả lời, dữ liệu thu thập có 
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giá trị tốt hơn khi người tham gia có thời gian suy nghĩ. Cách này có hạn chế là 

người trả lời đôi khi không muốn trả lời chính xác và đòi hỏi không sao chép lại nội 

dung trả lời khi thực hiện thu thập dữ liệu (Creswell, 2013). Để khắc phục hạn chế 

trên, phỏng vấn tay đôi được thực hiện tiếp theo. 

Phỏng vấn: tiến hành thu thập thông tin đối mặt với người tham gia, hay 

thông qua điện thoại. Phương pháp này có thể áp dụng khi không thể gặp mặt trực 

tiếp và người cung cấp thông tin có thể trình bày kinh nghiệm trong quá khứ. Tuy 

nhiên, các câu trả lời có thể bị thiên lệch hướng có lợi cho người tham gia 

(Creswell, 2013). Để khắc phục nhược điểm này, cuộc phỏng vấn sẽ hỏi lại các câu 

trả lời bằng văn bản (thư), đặc biệt là các câu hỏi bị bỏ trống, không trả lời. Sau đó 

nhấn mạnh bằng các câu hỏi sâu hơn các câu có xu hướng thiên lệch về các quan 

điểm của người trả lời, để tìm nhân tố. 

Theo Suzanne (2011) những cá nhân được chọn để đánh giá thông tin là 

những người có am hiểu về lĩnh vực đó. Như vậy, những người được chọn tham gia 

nghiên cứu là những cá nhân có học vị tiến sĩ, đang giảng dạy chuyên về kế toán 

quản trị hay đã bảo vệ luận án tiến sĩ về đề tài có liên quan đến kế toán quản trị chi 

phí hoặc những người đang giữ các vị trí quản lý lâu năm và có nhiều kinh nghiệm 

tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông 

Nam Bộ  

1.3. Câu hỏi thảo luận 

Câu hỏi thảo luận được thiết kế là các câu hỏi mở, để người trả lời có thể dựa 

vào kinh nghiệm tình huống đã làm có thể cung cấp cho cuộc khảo sát. 

Phần 1: Giới thiệu 

Xin kính chào các anh (chị)! 

Chúng tôi nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí 

Minh. Hiện chúng tôi đang thực hiện đề tài: “Các nhân tố tác động đến việc vận 

dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh 

doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ”.  

Câu hỏi được thiết lập nhằm nhận diện, khám phá các nhân tố tác động đến 

việc vận dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và 

kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Kết quả của cuộc khảo sát sẽ 
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được tập hợp và phân tích theo mẫu câu hỏi gửi cho Anh (chị) cung cấp khi tham 

gia cuộc phỏng vấn này sẽ được bảo mật. 

Mẫu khảo sát này là một phần trong nội dụng đề tài nghiên cứu của tôi tại 

Khoa Kế toán – Kiểm toán, trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi hi 

vọng kết quả nghiên cứu sẽ được công nhận như một tài liệu học thuật có giá trị. 

Nếu anh (chị) muốn làm rõ hơn các câu hỏi phỏng vấn hay nội dung khảo sát, anh 

(chị) có thể liên hệ với giáo viên hướng dẫn của tôi là: 

Bảng 1: Danh sách giáo viên hướng dẫn 

STT HỌ VÀ TÊN 
CƠ QUAN CÔNG 

TÁC 
ĐIỆN THOẠI 

1 
PGS. TS. Mai Ngọc 

Anh 

Trưởng Khoa 

Khoa Tài chính – Kế 

toán 

Học viện Tài chính – Hà 

Nội 

0987. 626.886 

2 TS. Trần Anh Hoa 

Giảng viên Khoa Kế 

toán – Kiểm toán 

Trường ĐH Kinh tế TP. 

HCM 

0903.600.291 

Hay cá nhân tôi: Nguyễn Thị Đức Loan 

Email: loanlhu@gmail.com 

Điện thoại: 0918.737.988 

Thông tin từ phiếu trả lời của Anh (chị) là nguồn tài liệu quí giá và quan trọng 

cho đề tài nghiên cứu của tôi. Nếu anh (chị) không thể trả lời ngay các câu hỏi có 

thể gửi kết quả trả lời theo địa chỉ email của tôi. 

Phần 2: Nội dung câu hỏi thảo luận 

Chúng tôi đang nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán 

quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây 

dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Trước tiên, cơ sở để chúng tôi xây dựng là dựa vào 

các công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước có liên quan đến các nhân tố 

ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai 

thác đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Chúng tôi đã chọn được 16 nhóm nhân 

tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động và phát triển bền vững. Dựa vào thực tiễn nghiên cứu ở các doanh nghiệp 
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khai thác đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ, nhóm tác giả đề xuất các câu hỏi 

sau: 

Phần 2a: Thảo luận các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP 

vào DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

1. Xin Anh (chị) cho biết, đơn vị mà Anh (chị) đang làm việc có áp dụng 

KTQTCP có thành công hay không? 

2. Theo Anh (chị) cho biết những nhân tố nào trong danh sách nhân tố gợi ý 

có tác động đến việc vận dụng KTQTCP vào trong doanh nghiệp có hiệu 

quả? Tại sao? 

Bảng 2: Nhân tố ban đầu đề xuất 

STT NHÂN TỐ BAN ĐẦU ĐỀ XUẤT 

1 Chiến lược kinh doanh 

2 Trình độ nhân viên kế toán DN 

3 Quan hệ giữa lợi ích và chi phí 

4 Mức độ cạnh tranh của thị trường 

5 Nguồn lực khách hàng 

6 Đặc thù ngành nghề kinh doanh 

7 Tổ chức bộ máy quản lý 

8 Nhu cầu thông tin 

9 Phương pháp thực hiện 

10 Văn hóa DN 

11 Quy trình sản xuất sản phẩm 

12 Quy định pháp lý liên quan đến ngành nghề kinh doanh 

13 Phân cấp quản lý 

14 Thành quả hoạt động của DN 

15 
Nhận thức về KTQTCP của  nhà quản trị có tác động đến việc vận dụng 

KTQTCP 

16 Ứng dụng công nghệ thông tin 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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3. Theo anh (chị) ngoài những nhân tố kể trên, có còn nhân tố nào tác động đến 

việc vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh 

doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ hay không? 

Phần 2b: Thảo luận thang đo đo lường các nhân tố tác động đến việc vận 

dụng KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Dựa vào các nhân tố vừa được khám phá ở mục 2a, tác giả đưa ra khái niệm 

phục vụ cho việc đo lường các nhân tố trên như sau: 

Bảng 3: Khái niệm các nhân tố 

STT Nhân tố Định nghĩa 

Áp dụng và điều chỉnh phù 

hợp với cho ngành KTCBKD 

đá xây dựng 

1 
Chiến lược kinh 

doanh 

Chiến lược kinh 

doanh là chương trình 

hành động, hướng 

hoạt động của doanh 

nghiệp đến các mục 

tiêu đã xác định. 

Chiến lược chính là 

những giải pháp định 

hướng giúp doanh 

nghiệp đạt được 

những mục tiêu trong 

ngắn hạn và dài hạn. 

(Tuan Zainun Tuan 

Mat, 2010) 

 

Hoàn toàn đồng ý và vận dụng 

vào trong các DNKTCBKD đá 

xây dựng ở các tỉnh Đông Nam 

Bộ 

2 

Quy định pháp 

lý 

 

Mỗi ngành nghề kinh 

doanh đều phải tuân 

thủ các văn bản pháp 

luật của nhà nước. 

Hoàng Thu Hiền 

(2017) 

Đề cập đến những vấn đề về 

pháp luật liên quan ngành nghề 

KTCBKD đá xây dựng. Bao 

gồm các nội dung: 

- Mức độ ảnh hưởng của 

pháp luật liên quan 

ngành khai thác khoáng 

sản đá xây dựng 
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- Thủ tục pháp lý liên 

quan quá trình khai thác 

và hoàn nguyên môi 

trường đá xây dựng 

- Nguồn tài nguyên (trữ 

lượng) được cấp phép 

khai thác đá xây dựng 

- Kỹ thuật thăm dò, khai 

thác khoáng sản đá xây 

dựng. 

3 

Kiểm soát chi 

phí quản lý môi 

trường. 

 

Định nghĩa về kiểm 

soát chi phí quản lý 

môi trường là: “Quá 

trình thu thập, xử lý 

và cung cấp thông tin 

chi phí môi trường 

cho nhà quản trị nội 

bộ nhằm gia tăng lợi 

ích kinh tế và cải thiện 

hiệu quả môi trường 

hướng tới mục tiêu 

phát triển bền vững”. 

(Lê Thị Tâm 2018, 

trang 17) 

 

Kiểm soát những chi phí phát 

sinh liên quan đến vấn đề khai 

thác và bảo vệ môi trường. Bao 

gồm các nội dung cần được 

quan tâm: 

- Chi phí quản lý môi 

trường được xác định là 

một trong những chỉ 

tiêu của kế toán quản trị 

môi trường 

- Chi phí quản lý môi 

trường được các nhà 

quản trị quan tâm 

- Kiểm soát chi phí quản 

lý mội trường có ảnh 

hưởng đến việc nâng 

cao hiệu quả kinh tế - xã 

hội trong hoạt động của 

doanh nghiệp 

- Chi phí quản lý môi 

trường được sự quan 

tâm của các bên liên 

quan 

4 Trình độ nhân Trình độ nhân viên kế Bao gồm kiến thức chuyên 
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viên kế toán toán trong DN bao 

gồm kiến thức chuyên 

môn, kỹ năng làm 

việc và luôn cập nhật 

kiến thức 

(Radhakrishna, A., và 

R. Satya Raju, 2015) 

môn, kỹ năng làm việc và luôn 

cập nhật kiến thức. Đồng thời 

phải có kiến thức và am hiểu 

về ngành nghề kinh doanh đá 

xây dựng 

5 
Nhận thức về 

KTQT/KTQTCP 

Nhận thức của nhà 

quản trị về KTQT là 

người quản lý, trưởng 

các bộ phận phải có 

những hiểu biết về 

KTQT và hiểu được 

tầm quan trọng khi 

vận dụng KTQT vào 

DN. (Trần Ngọc 

Hùng, 2016) 

 

Người quản lý, trưởng các bộ 

phận phải có những hiểu biết 

về KTQTCP và hiểu được tầm 

quan trọng khi vận dụng 

KTQTCP vào DN 

6 

Quan hệ giữa lợi 

ích và chi phí 

 

Theo (Nguyễn Hoản, 

2011; Trần Ngọc 

Hùng, 2016) nhận 

định khi tổ chức 

KTQTCP trong DN 

phải quan tâm tính 

hiệu quả của bộ máy 

kế toán, hoạt động 

linh hoạt. 

 

Khi tổ chức hay sử dụng một 

phương pháp, công cụ nào 

trong quản lý cũng phải xem 

xét mối quan hệ giữa lợi ích và 

chi phí. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

1. Theo Anh (chị) những biểu hiện nào thể hiện chiến lược kinh doanh có tác 

động đến việc vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và 

kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ?  
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2. Theo Anh (chị) những biểu hiện nào thể hiện trình độ nhân viên kế toán 

doanh nghiệp có tác động đến việc vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp 

khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ?  

3. Theo Anh (chị) những biểu hiện nào thể hiện quan hệ giữa lợi ích và chi phí 

có tác động đến việc vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp khai thác, chế 

biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ?  

4. Theo Anh (chị) những biểu hiện nào thể hiện mức độ cạnh tranh của thị 

trường có tác động đến việc vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp khai 

thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ?  

5. Theo Anh (chị) những biểu hiện nào thể hiện nguồn lực khách hàng có tác 

động đến việc vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và 

kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ?  

6. Theo Anh (chị) những biểu hiện nào thể hiện đặc thù ngành nghề kinh 

doanh có tác động đến việc vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp khai 

thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ?  

7. Theo Anh (chị) những biểu hiện nào thể hiện tổ chức bộ máy quản lý có tác 

động đến việc vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và 

kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ?  

8. Theo Anh (chị) những biểu hiện nào thể hiện về nhu cầu thông tin có tác 

động đến việc vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và 

kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ?  

9. Theo Anh (chị) những biểu hiện nào thể hiện về phương pháp thực hiện có 

tác động đến việc vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến 

và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ?  

10. Theo Anh (chị) những biểu hiện nào thể hiện về văn hóa doanh nghiệp có tác 

động đến việc vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và 

kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ?  

11. Theo Anh (chị) những biểu hiện nào thể hiện về quy trình sản xuất kinh 

doanh có tác động đến việc vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp khai 

thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ?  

12. Theo Anh (chị) những biểu hiện nào thể hiện các quy định pháp lý liên quan 

đến ngành nghề kinh doanh có tác động đến việc vận dụng KTQTCP tại các 
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doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông 

Nam Bộ?  

13. Theo Anh (chị) những biểu hiện nào thể hiện về phân cấp quản lý có tác 

động đến việc vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và 

kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ?  

14. Theo Anh (chị) những biểu hiện nào thể hiện về thành quả hoạt động có tác 

động đến việc vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và 

kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ?  

15. Theo Anh (chị) những biểu hiện nào thể hiện nhận thức về kế toán quản trị 

chi phí của nhà quản trị doanh nghiệp có tác động đến việc vận dụng 

KTQTCP tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng 

ở các tỉnh Đông Nam Bộ? 

16. Theo anh (chị) những biểu hiện nào thể hiện Việc ứng dụng công nghệ thông 

tin có tác động đến việc vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp khai thác, 

chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ? 

17. Theo anh (chị) những biểu hiện nào thể hiện việc vận dụng KTQTCP tại các 

doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh 

Đông Nam Bộ có hiệu quả? 

2. Kết quả nghiên cứu định tính: 

2.1. Kết quả nghiên cứu từ các chuyên gia về các nhân tố tác động đến 

việc vận dụng KTQTCP vào trong các DNKTCBKD đá xây dựng ở 

các tỉnh Đông Nam Bộ 

2.1.1. Kết quả thảo luận với chuyên gia 1: PGS. TS. Võ Văn Nhị 
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Bảng 4: Kết quả thảo luận với chuyên gia 1 về nhân tố ảnh hưởng 

STT 
Nhân tố ban đầu đề 

xuất 
Kết quả 

1 
Chiến lược kinh 

doanh 

Giữ lại. Có ảnh hưởng đến việc vận dụng 

KTQPCP trong DN vì KTQTCP cung cấp thông 

tin cho nhà quản trị, mà vai trò của nhà quản lý có 

ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược kinh doanh 

2 
Trình độ nhân viên 

kế toán DN 

Giữ lại. Có ảnh hưởng đến việc vận dụng 

KTQTCP vào DN. Vì chuyên gia cho rằng năng 

lực chuyên môn của kế toán có ảnh hưởng đến 

việc quản trị chi phí 

3 
Quan hệ giữa lợi ích 

và chi phí 

Giữ lại. Có ảnh hưởng đến việc vận dụng 

KTQTCP vào DN. Vì nhận định khi tổ chức 

KTQTCP trong DN phải quan tâm đến tính hiệu 

quả của bộ máy kế toán, tránh tình trạng tổ chức 

bộ máy quá cồng kềnh, hoạt động không linh hoạt 

và kém hiệu quả. 

4 
Mức độ cạnh tranh 

của thị trường 
Lồng ghép vào nhân tố chiến lược kinh doanh 

5 
Nguồn lực khách 

hàng 

Loại bỏ, vì hiện tại đá xây dựng sản xuất ra không 

đủ cung cấp cho khách hàng. 

6 
Đặc thù ngành nghề 

kinh doanh 

Điều chỉnh và lồng ghép thành “Quy định pháp lý 

về quản lý và khai thác tài nguyên” 

7 
Tổ chức bộ máy quản 

lý 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị DN” 

8 Nhu cầu thông tin 
Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị DN” 

9 
Phương pháp thực 

hiện 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Trình độ 

nhân viên kế toán DN”. Chuyên gia cho rằng việc 

lựa chọn hay vận dụng phương pháp nào phụ 

thuộc vào trình độ của nhân viên kế toán trong DN 
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giúp cho việc kiểm soát chi phí tại DN một các tối 

ưu và hiệu quả nhất 

10 Văn hóa DN 
Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị DN” 

11 
Quy trình sản xuất 

sản phẩm 

Điều chỉnh và lồng ghép thành “Quy định pháp lý 

về quản lý và khai thác tài nguyên” 

12 

Quy định pháp lý liên 

quan đến ngành nghề 

kinh doanh 

Điều chỉnh và lồng ghép thành “Quy định pháp lý 

về quản lý và khai thác tài nguyên” 

13 Phân cấp quản lý 
Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị điều hành DN” 

14 
Thành quả hoạt động 

của DN 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Mối quan 

hệ giữa lợi ích và chi phí” 

15 

Nhận thức về 

KTQTCP của  nhà 

quản trị DN có tác 

động đến việc vận 

dụng KTQTCP 

Giữ nguyên và bao gồm nhân tố Phân cấp quản lý, 

bộ máy tổ chức, thông tin cung cấp, văn hóa 

doanh nghiệp. 

16 
Ứng dụng công nghệ 

thông tin 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Mối quan 

hệ giữa lợi ích và chi phí” 

Nguồn: Tác giả tổng hợp ý kiến từ thảo luận tay đôi với chuyên gia 

Ngoài những nhân tố trên, chuyên gia đề xuất thêm 1 nhân tố mới mà chuyên 

gia cho rằng có ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí của ngành 

khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng là: Kiểm soát chi phí quản lý môi 

trường. Vì chuyên gia cho rằng ngành KTCBKD đá xây dựng có ảnh hưởng đáng 

kể đến môi trường như: 

- Chi phí quản lý môi trường được xác định là một trong những chỉ tiêu của kế 

toán quản trị môi trường. 

- Chi phí quản lý môi trường được các nhà quản trị quan tâm. 

- Kiểm soát chi phí quản lý mội trường có ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu 

quả kinh tế - xã hội trong hoạt động của doanh nghiệp. 

- Chi phí quản lý môi trường được sự quan tâm của các bên liên quan. 
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Kết quả có 6 nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP vào DNKTCBKD 

đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ: (1) Chiến lược kinh doanh; (2) Quy định 

pháp lý về quản lý và khai thác tài nguyên; (3) Kiểm soát chi phí quản lý môi 

trường; (4) Trình độ nhân viên kế toán; (5) Nhận thức về KTQTCP; (6) Quan hệ 

giữa lợi ích và chi phí. 

Thảo luận tiếp theo đối với các chuyên gia, nhóm chuyên gia. Tác giả bổ sung 

thêm nhân tố mới: Kiểm soát chi phí quản lý môi trường vào trong kịch bản 

phỏng vấn tiếp theo.  

2.1.2. Kết quả thảo luận với chuyên gia 2: TS. Phạm Ngọc Toàn 

Bảng 5: Kết quả thảo luận với chuyên gia 2 về nhân tố ảnh hưởng 

STT 
Nhân tố ban đầu đề 

xuất 
Kết quả 

1 
Chiến lược kinh 

doanh 

Giữ lại. Có ảnh hưởng đến việc vận dụng 

KTQPCP trong DN vì KTQTCP cung cấp thông 

tin cho nhà quản trị, mà vai trò của nhà quản lý có 

ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược kinh doanh 

2 
Trình độ nhân viên 

kế toán DN 

Giữ lại. Có ảnh hưởng đến việc vận dụng 

KTQTCP vào DN. Nhân viên kế toán phải có kiến 

thức về KTQTCP thì mới vận dụng KTQTCP vào 

DN 

3 
Quan hệ giữa lợi ích 

và chi phí 

Giữ lại. Có ảnh hưởng đến việc vận dụng 

KTQTCP vào DN. Vì nhận định khi tổ chức 

KTQTCP trong DN phải quan tâm đến tính hiệu 

quả của bộ máy kế toán, tránh tình trạng tổ chức 

bộ máy quá cồng kềnh, hoạt động không linh hoạt 

và kém hiệu quả. 

4 
Mức độ cạnh tranh 

của thị trường 
Lồng ghép vào nhân tố chiến lược kinh doanh 

5 
Nguồn lực khách 

hàng 

Loại bỏ, vì hiện tại đá xây dựng sản xuất ra không 

đủ cung cấp cho khách hàng. 

6 
Đặc thù ngành nghề 

kinh doanh 

Điều chỉnh và lồng ghép thành “Quy định pháp lý 

về quản lý và khai thác tài nguyên” 
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7 
Tổ chức bộ máy quản 

lý 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị DN” 

8 Nhu cầu thông tin 
Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị DN” 

9 
Phương pháp thực 

hiện 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Trình độ 

nhân viên kế toán DN”. Chuyên gia cho rằng việc 

lựa chọn hay vận dụng phương pháp nào phụ 

thuộc vào trình độ của nhân viên kế toán trong DN 

giúp cho việc kiểm soát chi phí tại DN một các tối 

ưu và hiệu quả nhất 

10 Văn hóa DN 
Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị DN” 

11 
Quy trình sản xuất 

sản phẩm 

Điều chỉnh và lồng ghép thành “Quy định pháp lý 

về quản lý và khai thác tài nguyên” 

12 

Quy định pháp lý liên 

quan đến ngành nghề 

kinh doanh 

Điều chỉnh và lồng ghép thành “Quy định pháp lý 

về quản lý và khai thác tài nguyên”. Ngành 

KTCBKD đá xây dựng tuân thủ rất nhiều các quy 

định từ lúc khai thác,… đến lúc tiêu thụ. Nhân tố 

“Quy định pháp lý về quản lý và khai thác tài 

nguyên” bao gồm hai nhân tố bao đầu: Đặc thù 

ngành nghề kinh doanh, Quy định pháp lý liên 

quan đến ngành nghề kinh doanh, Quy trình sản 

xuất sản phẩm. 

13 Phân cấp quản lý 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị điều hành DN”. Vì 

các DNKTCBKD đá xây dựng là DN có quy mô 

lớn vên bộ máy tổ chức tương đối hoàn chỉnh. 

14 
Thành quả hoạt động 

của DN 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Mối quan 

hệ giữa lợi ích và chi phí” 

15 
Nhận thức về 

KTQTCP của  nhà 

Giữ nguyên và bao gồm nhân tố Phân cấp quản lý, 

bộ máy tổ chức, thông tin cung cấp, văn hóa 
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quản trị DN có tác 

động đến việc vận 

dụng KTQTCP 

doanh nghiệp. 

16 
Ứng dụng công nghệ 

thông tin 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Mối quan 

hệ giữa lợi ích và chi phí” 

17 
Kiểm soát chi phí 

quản lý môi trường 

Hoàn toàn đồng ý với chuyên gia 1 do ngành 

KTCBKD đá xâ dựng phải gắn kết giữa phát triển 

kinh tế và bảo vệ môi trường 

Nguồn: Tác giả tổng hợp ý kiến từ thảo luận tay đôi với chuyên gia 

Kết quả có 6 nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP vào DNKTCBKD 

đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ: ((1) Chiến lược kinh doanh; (2) Quy định 

pháp lý về quản lý và khai thác tài nguyên; (3) Kiểm soát chi phí quản lý môi 

trường; (4) Trình độ nhân viên kế toán; (5) Nhận thức về KTQTCP; (6) Quan hệ 

giữa lợi ích và chi phí. 

2.1.3. Kết quả thảo luận với chuyên gia 3: PGS. TS. Phan Đức Dũng 

Bảng 6: Kết quả thảo luận với chuyên gia 3 về nhân tố ảnh hưởng 

STT 
Nhân tố ban đầu đề 

xuất 
Kết quả 

1 
Chiến lược kinh 

doanh 

Giữ lại vì có ảnh hưởng đến việc vận dụng 

KTQPCP trong DN vì KTQTCP cung cấp thông 

tin cho nhà quản trị, mà vai trò của nhà quản lý có 

ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược kinh doanh 

2 
Trình độ nhân viên 

kế toán DN 

Giữ lại vì có ảnh hưởng đến việc vận dụng 

KTQTCP vào DN. Vì chuyên gia cho rằng năng 

lực kế toán có ảnh hưởng đến việc quản trị chi phí 

3 
Quan hệ giữa lợi ích 

và chi phí 

Có ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP vào 

DN. Vì nhận định khi tổ chức KTQTCP trong DN 

phải quan tâm đến tính hiệu quả của bộ máy kế 

toán, tránh tình trạng tổ chức bộ máy quá cồng 

kềnh, hoạt động không linh hoạt và kém hiệu quả. 

4 
Mức độ cạnh tranh 

của thị trường 
Lồng ghép vào nhân tố chiến lược kinh doanh 
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5 
Nguồn lực khách 

hàng 

Loại bỏ, vì hiện tại đá xây dựng sản xuất ra không 

đủ cung cấp cho khách hàng. 

6 
Đặc thù ngành nghề 

kinh doanh 

Điều chỉnh và lồng ghép thành “Quy định pháp lý 

về quản lý và khai thác tài nguyên” 

7 
Tổ chức bộ máy quản 

lý 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị DN”. DNKTCBKD 

đá xây dựng có bộ máy tổ chức khá hoàn chỉnh. 

8 Nhu cầu thông tin 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị DN”. Vì Nhà quản 

trị nhận thức tốt và am hiểu về KTQTCP thì mới 

vận dụng và yêu cầu về thông tin lúc này mới cần 

thiết. 

9 
Phương pháp thực 

hiện 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Trình độ 

nhân viên kế toán DN”. Chuyên gia cho rằng việc 

lựa chọn hay vận dụng phương pháp nào phụ 

thuộc vào trình độ của nhân viên kế toán trong DN 

giúp cho việc kiểm soát chi phí tại DN một các tối 

ưu và hiệu quả nhất 

10 Văn hóa DN 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị DN”. Tất cả các 

hoạt động liên quan Thu – chi của DN đều có quy 

định rõ ràng trong quy chế chi tiêu nội bộ nên mọi 

quyết định của các cấp quản trị đều phải thực hiện 

đúng quy định. 

11 
Quy trình sản xuất 

sản phẩm 

Điều chỉnh và lồng ghép thành “Quy định pháp lý 

về quản lý và khai thác tài nguyên”. Đây là ngành 

nghề phải tuân thủ nhiều quy định trong sán xuất 

và kinh doanh một cách nghiêm ngặt. 

12 

Quy định pháp lý liên 

quan đến ngành nghề 

kinh doanh 

Điều chỉnh và lồng ghép thành “Quy định pháp lý 

về quản lý và khai thác tài nguyên”. Đây là ngành 

nghề phải tuân thủ nhiều quy định trong sản xuất 

và kinh doanh một cách nghiêm ngặt. 
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13 Phân cấp quản lý 
Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị điều hành DN” 

14 
Thành quả hoạt động 

của DN 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Mối quan 

hệ giữa lợi ích và chi phí”. Vì theo chuyên gia: 

Nguyên tắc khi tổ chức hay vận dụng KTQTCP 

phải hiệu quả. 

15 

Nhận thức về 

KTQTCP của  nhà 

quản trị DN có tác 

động đến việc vận 

dụng KTQTCP 

Giữ nguyên và bao gồm nhân tố Phân cấp quản lý, 

bộ máy tổ chức, thông tin cung cấp, văn hóa 

doanh nghiệp. 

16 
Ứng dụng công nghệ 

thông tin 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Mối quan 

hệ giữa lợi ích và chi phí”. Việc ứng dụng công 

nghệ thông tin là điều nên làm vì nội dung 

KTQTCP rất phức tạp. DN sẵn sàng đầu tư các 

phầm mềm hay may móc,… nếu việc làm đó 

mang lại hiệu quả cao trong quản lý và điều hành 

DN. 

17 
Kiểm soát chi phí 

quản lý môi trường 

Hoàn toàn đồng ý với chuyên gia 1 do ngành 

KTCBKD đá xâ dựng phải gắn kết giữa phát triển 

kinh tế và bảo vệ môi trường 

Nguồn: Tác giả tổng hợp ý kiến từ thảo luận tay đôi với chuyên gia 

Kết quả có 6 nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP vào DNKTCBKD 

đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ: (1) Chiến lược kinh doanh; (2) Quy định 

pháp lý về quản lý và khai thác tài nguyên; (3) Kiểm soát chi phí quản lý môi 

trường; (4) Trình độ nhân viên kế toán; (5) Nhận thức về KTQTCP; (6) Quan hệ 

giữa lợi ích và chi phí. 

2.1.4. Kết quả thảo luận nhóm 1 
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Bảng 7: Kết quả thảo luận với Nhóm chuyên gia 1 về nhân tố ảnh hưởng 

STT 
Nhân tố ban đầu đề 

xuất 
Kết quả 

1 
Chiến lược kinh 

doanh 

Giữ lại vì nhóm cho rằng chiến lược kinh doanh 

quan trọng và ảnh hưởng đến tương lai của DN 

2 
Trình độ nhân viên 

kế toán DN 

Giữ lại vì trình độ nhân viên kế toán giỏi ảnh 

hưởng đến việc lập báo cáo và cung cấp thông tin 

hữu ích cho nhà quản trị. 

3 
Quan hệ giữa lợi ích 

và chi phí 

Giữ lại vì khi tổ chức hay vận dụng công cụ nào 

vào quản lý thì phải mang lại lợi ích. 

4 
Mức độ cạnh tranh 

của thị trường 

Không ảnh hưởng nhiều vì thế nên lồng ghép vào 

nhân tố chiến lược kinh doanh. Vì đá tại các tỉnh 

Đông Nam Bộ có chất lượng cao. 

5 
Nguồn lực khách 

hàng 

Loại bỏ, vì hiện tại đá xây dựng sản xuất ra không 

đủ cung cấp cho khách hàng. 

6 
Đặc thù ngành nghề 

kinh doanh 

Không ảnh hưởng đáng kể nên diều chỉnh và lồng 

ghép thành “Quy định pháp lý về quản lý và khai 

thác tài nguyên” 

7 
Tổ chức bộ máy quản 

lý 

Không ảnh hưởng đáng kể nên điều chỉnh và lồng 

ghép vào nhân tố: “Nhận thức về KTQTCP của 

nhà quản trị DN” 

8 Nhu cầu thông tin 
Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị DN” 

9 
Phương pháp thực 

hiện 

Không ảnh hưởng đáng kể vì hoàn toàn phụ thuộc 

vào trình độ nhân viên kế toán trong DN nên điều 

chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Trình độ nhân 

viên kế toán DN”.  

10 Văn hóa DN 

Không ảnh hưởng đáng kể vì DNKTCBKD đá xây 

dựng các tỉnh Đông Nam Bộ là các DN lớn và có 

nguồn gốc từ DN nhà nước nên việc tổ chức quản 

lý rất chặt chẽ do đó điều chỉnh và lồng ghép vào 
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nhân tố: “Nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị 

DN” 

11 
Quy trình sản xuất 

sản phẩm 

Không ảnh hưởng đáng kể vì đang xét cùng một 

ngành nghề nên điều chỉnh và lồng ghép thành 

“Quy định pháp lý về quản lý và khai thác tài 

nguyên” 

12 

Quy định pháp lý liên 

quan đến ngành nghề 

kinh doanh 

Không ảnh hưởng đáng kể vì đang xét cùng một 

ngành nghề nên điều chỉnh và lồng ghép thành 

“Quy định pháp lý về quản lý và khai thác tài 

nguyên” 

13 Phân cấp quản lý 

Không ảnh hưởng đáng kể vì DNKTCBKD đá xây 

dựng các tỉnh Đông Nam Bộ là các DN lớn và có 

nguồn gốc từ DN nhà nước nên việc tổ chức quản 

lý rất chặt chẽ do đó điều chỉnh và lồng ghép vào 

nhân tố: “Nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị 

điều hành DN” 

14 
Thành quả hoạt động 

của DN 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Mối quan 

hệ giữa lợi ích và chi phí” 

15 

Nhận thức về 

KTQTCP của  nhà 

quản trị DN có tác 

động đến việc vận 

dụng KTQTCP 

Giữ nguyên và bao gồm nhân tố Phân cấp quản lý, 

bộ máy tổ chức, thông tin cung cấp, văn hóa 

doanh nghiệp. 

16 
Ứng dụng công nghệ 

thông tin 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Mối quan 

hệ giữa lợi ích và chi phí” 

17 
Kiểm soát chi phí 

quản lý môi trường 

Hoàn toàn đồng ý với chuyên gia 1 do ngành 

KTCBKD đá xâ dựng phải gắn kết giữa phát triển 

kinh tế và bảo vệ môi trường 

Kết quả có 6 nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP vào 

DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ: (1) Chiến lược kinh doanh; (2) 

Quy định pháp lý về quản lý và khai thác tài nguyên; (3) Kiểm soát chi phí quản lý 
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môi trường; (4) Trình độ nhân viên kế toán; (5) Nhận thức về KTQTCP; (6) Quan 

hệ giữa lợi ích và chi phí. 

2.1.5. Kết quả thảo luận nhóm 2 

Bảng 8: Kết quả thảo luận với Nhóm chuyên gia 2 về nhân tố 

STT 
Nhân tố ban đầu đề 

xuất 
Kết quả 

1 
Chiến lược kinh 

doanh 

Giữ lại vì chiến lược kinh doanh có ảnh hưởng 

đến kết quả hoạt động kinh doanh của DN 

2 
Trình độ nhân viên 

kế toán DN 

Giữ lại vì DN muốn vận dụng công cụ nào vào 

quản lý, điều hành thì kế toán phải có kiến thức và 

am hiểu về công cụ đó. 

3 
Quan hệ giữa lợi ích 

và chi phí 

Giữ lại vì tổ chức hay vận dụng công cụ nào cũng 

phải đảm bảo lợi ích mang lại cao hơn chi phí bỏ 

ra. 

4 
Mức độ cạnh tranh 

của thị trường 

Không ảnh hưởng đáng kể nên lồng ghép vào 

nhân tố chiến lược kinh doanh. 

5 
Nguồn lực khách 

hàng 

Loại bỏ, vì hiện tại đá xây dựng sản xuất ra không 

đủ cung cấp cho khách hàng. Sản phẩm sản xuất 

ra bán không đủ nhu cầu của khách hàng. 

6 
Đặc thù ngành nghề 

kinh doanh 

Không ảnh hưởng nhiều nên điều chỉnh và lồng 

ghép thành “Quy định pháp lý về quản lý và khai 

thác tài nguyên”. Vì nhóm chuyên gia cho rằng 

việc tuân thủ các quy định từ lúc khai thác đến 

tiêu thụ của ngành này rất nghiêm ngặt và tuân thủ 

tuyệt đối. 

7 
Tổ chức bộ máy quản 

lý 

Không ảnh hưởng nhiều vì các DN này đều có quy 

mô lớn nên điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: 

“Nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị DN” 

8 Nhu cầu thông tin 

Hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu thông tin của 

nhà quản trị nên điều chỉnh và lồng ghép vào nhân 

tố: “Nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị 

DN”.  



 

PL - 51 

9 
Phương pháp thực 

hiện 

Hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ nhân viên kế 

toán trong DN nên điều chỉnh và lồng ghép vào 

nhân tố: “Trình độ nhân viên kế toán DN”.  

10 Văn hóa DN 

Ảnh hưởng không đáng kể do các DNKTCBKD 

đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ là DN có 

quy mô lớn nên mọi hành vi của nhà quản trị đều 

phải tuân thủ theo nội quy của DN vì thế điều 

chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức về 

KTQTCP của nhà quản trị DN”.  

11 
Quy trình sản xuất 

sản phẩm 

Điều chỉnh và lồng ghép thành “Quy định pháp lý 

về quản lý và khai thác tài nguyên”. Ngành 

KTCBKD đá xây dựng là ngành phải tuân thủ 

nhiều quy định về pháp luật. 

12 

Quy định pháp lý liên 

quan đến ngành nghề 

kinh doanh 

Điều chỉnh và lồng ghép thành “Quy định pháp lý 

về quản lý và khai thác tài nguyên”. Ngành 

KTCBKD đá xây dựng là ngành phải tuân thủ 

nhiều quy định về pháp luật. 

13 Phân cấp quản lý 
Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị điều hành DN” 

14 
Thành quả hoạt động 

của DN 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Mối quan 

hệ giữa lợi ích và chi phí”. DN sẵn sàng vận dụng 

hay tổ chức, sử dụng các công cụ trong quản lý và 

điều hành nhưng phải đảm bảo rằng việc làm đó 

phải mang lại hiệu quả. 

15 

Nhận thức về 

KTQTCP của  nhà 

quản trị DN có tác 

động đến việc vận 

dụng KTQTCP 

Giữ nguyên và bao gồm nhân tố Phân cấp quản lý, 

bộ máy tổ chức, thông tin cung cấp, văn hóa 

doanh nghiệp. 

16 
Ứng dụng công nghệ 

thông tin 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Mối quan 

hệ giữa lợi ích và chi phí” 

17 Kiểm soát chi phí Hoàn toàn đồng ý với chuyên gia 1 do ngành 
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quản lý môi trường KTCBKD đá xâ dựng phải gắn kết giữa phát triển 

kinh tế và bảo vệ môi trường 

Kết quả có 6 nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP vào 

DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ: (1) Chiến lược kinh doanh; (2) 

Quy định pháp lý về quản lý và khai thác tài nguyên; (3) Kiểm soát chi phí quản lý 

môi trường; (4) Trình độ nhân viên kế toán; (5) Nhận thức về KTQTCP; (6) Quan 

hệ giữa lợi ích và chi phí. 

2.1.6. Kết quả thảo luận nhóm 3 

Bảng 9: Kết quả thảo luận với Nhóm chuyên gia 3 về nhân tố ảnh hưởng 

STT 
Nhân tố ban đầu đề 

xuất 
Kết quả 

1 
Chiến lược kinh 

doanh 

Có ảnh hưởng vì chiến lược kinh doanh của DN 

có ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của DN. 

2 
Trình độ nhân viên 

kế toán DN 

Giữ lại. Vì chuyên gia cho rằng năng lực kế toán 

có ảnh hưởng đến việc quản trị chi phí 

3 
Quan hệ giữa lợi ích 

và chi phí 

Giữ lại. Tổ chức KTQTCP phải đảm bảo mối quan 

hệ giữa lợi ích và chi phí. 

4 
Mức độ cạnh tranh 

của thị trường 

Không ảnh hưởng nhiều nên lồng ghép vào nhân 

tố chiến lược kinh doanh 

5 
Nguồn lực khách 

hàng 

Loại bỏ, vì hiện tại đá xây dựng sản xuất ra không 

đủ cung cấp cho khách hàng. 

6 
Đặc thù ngành nghề 

kinh doanh 

Đang xét 1 ngành nghề cụ thể nên điều chỉnh và 

lồng ghép thành “Quy định pháp lý về quản lý và 

khai thác tài nguyên” 

7 
Tổ chức bộ máy quản 

lý 

DNKTCBKD đá xây dựng là DN có quy mô lớn 

nên việc tổ chức bộ máy quản lý khá chặt chẽ nên 

điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị DN” 

8 Nhu cầu thông tin 
Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị DN” 

9 Phương pháp thực Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Trình độ 
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hiện nhân viên kế toán DN”. Chuyên gia cho rằng việc 

lựa chọn hay vận dụng phương pháp nào phụ 

thuộc vào trình độ của nhân viên kế toán trong DN 

giúp cho việc kiểm soát chi phí tại DN một các tối 

ưu và hiệu quả nhất 

10 Văn hóa DN 
Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức 

về KTQTCP của nhà quản trị DN” 

11 
Quy trình sản xuất 

sản phẩm 

Đang xét một ngành nghề cụ thể nên điều chỉnh và 

lồng ghép thành “Quy định pháp lý về quản lý và 

khai thác tài nguyên” 

12 

Quy định pháp lý liên 

quan đến ngành nghề 

kinh doanh 

Đang xét một ngành nghề cụ thể nên điều chỉnh và 

lồng ghép thành “Quy định pháp lý về quản lý và 

khai thác tài nguyên” 

13 Phân cấp quản lý 

DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam 

Bộ có quy mô lớn do đó việc phân cấp, tổ chức 

quản lý khá chặt chẻ nên điều chỉnh và lồng ghép 

vào nhân tố: “Nhận thức về KTQTCP của nhà 

quản trị điều hành DN” 

14 
Thành quả hoạt động 

của DN 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Mối quan 

hệ giữa lợi ích và chi phí” 

15 

Nhận thức về 

KTQTCP của  nhà 

quản trị DN có tác 

động đến việc vận 

dụng KTQTCP 

Giữ nguyên và bao gồm nhân tố Phân cấp quản lý, 

bộ máy tổ chức, thông tin cung cấp, văn hóa 

doanh nghiệp. 

16 
Ứng dụng công nghệ 

thông tin 

Điều chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Mối quan 

hệ giữa lợi ích và chi phí” 

17 
Kiểm soát chi phí 

quản lý môi trường 

Hoàn toàn đồng ý với chuyên gia 1 do ngành 

KTCBKD đá xâ dựng phải gắn kết giữa phát triển 

kinh tế và bảo vệ môi trường 

Kết quả có 6 nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP vào 

DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ: (1) Chiến lược kinh doanh; (2) 
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Quy định pháp lý về quản lý và khai thác tài nguyên; (3) Kiểm soát chi phí quản lý 

môi trường; (4) Trình độ nhân viên kế toán; (5) Nhận thức về KTQTCP; (6) Quan 

hệ giữa lợi ích và chi phí. 

2.1.7. Kết quả thảo luận nhóm 4 

Bảng 10: Kết quả thảo luận với Nhóm chuyên gia 4 về nhân tố ảnh hưởng 

STT 
Nhân tố ban đầu đề 

xuất 
Kết quả 

1 
Chiến lược kinh 

doanh 

Có ảnh hưởng vì chiến lược kinh doanh có ảnh 

hưởng đến tình hình hoạt động của DN. 

2 
Trình độ nhân viên 

kế toán DN 

Kế toán giỏi và am hiểu về KTQTCP thì việc vận 

dụng mới có hiệu quả. 

3 
Quan hệ giữa lợi ích 

và chi phí 

Giữ lại. Vì nhận định khi tổ chức KTQTCP trong 

DN phải quan tâm đến tính hiệu quả của bộ máy 

kế toán, tránh tình trạng tổ chức bộ máy quá cồng 

kềnh, hoạt động không linh hoạt và kém hiệu quả. 

4 
Mức độ cạnh tranh 

của thị trường 

Ảnh hưởng không đáng kể nên lồng ghép vào 

nhân tố chiến lược kinh doanh 

5 
Nguồn lực khách 

hàng 

Loại bỏ, vì hiện tại đá xây dựng sản xuất ra không 

đủ cung cấp cho khách hàng. 

6 
Đặc thù ngành nghề 

kinh doanh 

Ảnh hưởng không đáng kể nên điều chỉnh và lồng 

ghép thành “Quy định pháp lý về quản lý và khai 

thác tài nguyên” 

7 
Tổ chức bộ máy quản 

lý 

DNKTCBKD đá xây dựng là DN có quy mô lớn 

nên việc tổ chức bộ máy quản lý khá rõ ràng nên 

ảnh hưởng không đáng kể nên điều chỉnh và lồng 

ghép vào nhân tố: “Nhận thức về KTQTCP của 

nhà quản trị DN” 

8 Nhu cầu thông tin 

Ảnh hưởng không đáng kể và hoàn toàn phụ thuộc 

vào nhận thức của nhà quản trị nên điều chỉnh và 

lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức về KTQTCP 

của nhà quản trị DN” 

9 Phương pháp thực Ảnh hưởng không đáng kể và phụ thuộc vào trình 
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hiện độ nhân viên kế toán trong DN nên điều chỉnh và 

lồng ghép vào nhân tố: “Trình độ nhân viên kế 

toán DN”.  

10 Văn hóa DN 

Ảnh hưởng không đáng kể vì DNKTCBKD đá 

xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ có bộ máy 

quản lý chặt chẽ và mọi hoạt động của nhà quản 

trị đều phải tuân thủ các nội quy của DN nên điều 

chỉnh và lồng ghép vào nhân tố: “Nhận thức về 

KTQTCP của nhà quản trị DN” 

11 
Quy trình sản xuất 

sản phẩm 

Đang xét về một ngành nghề cụ thể nên điều chỉnh 

và lồng ghép thành “Quy định pháp lý về quản lý 

và khai thác tài nguyên” 

12 

Quy định pháp lý liên 

quan đến ngành nghề 

kinh doanh 

Đang xét về một ngành nghề cụ thể nên điều chỉnh 

và lồng ghép thành “Quy định pháp lý về quản lý 

và khai thác tài nguyên” 

13 Phân cấp quản lý 

Ảnh hưởng không đáng kể vì DNKTCBKD đá 

xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ có bộ máy 

quản lý chặt chẽ nên điều chỉnh và lồng ghép vào 

nhân tố: “Nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị 

điều hành DN” 

14 
Thành quả hoạt động 

của DN 

Ảnh hưởng không đáng kể nên điều chỉnh và lồng 

ghép vào nhân tố: “Mối quan hệ giữa lợi ích và 

chi phí” 

15 

Nhận thức về 

KTQTCP của  nhà 

quản trị DN có tác 

động đến việc vận 

dụng KTQTCP 

Giữ nguyên và bao gồm nhân tố Phân cấp quản lý, 

bộ máy tổ chức, thông tin cung cấp, văn hóa 

doanh nghiệp. 

16 
Ứng dụng công nghệ 

thông tin 

Ảnh hưởng không đáng kể nên điều chỉnh và lồng 

ghép vào nhân tố: “Mối quan hệ giữa lợi ích và 

chi phí” 

17 Kiểm soát chi phí Hoàn toàn đồng ý với chuyên gia 1 do ngành 
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quản lý môi trường KTCBKD đá xâ dựng phải gắn kết giữa phát triển 

kinh tế và bảo vệ môi trường 

Kết quả có 6 nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP vào 

DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ: (1) Chiến lược kinh doanh; (2) 

Trình độ nhân viên kế toán; (3) Quan hệ giữa lợi ích và chi phí; (4) Nhận thức về 

KTQTCP; (5) Quy định pháp lý về quản lý và khai thác tài nguyên; (6) Kiểm soát 

chi phí quản lý môi trường. 

2.1.8. Tổng hợp ý kiến các chuyên gia, nhóm chuyên gia về nhân tố mới tác 

động đến việc vận dụng KTQTCP vào các DNKTCBKD đá xây dựng 

ở các tỉnh Đông Nam Bộ  

Bảng 11: Bảng tổng hợp ý kiến chuyên gia về nhân tố mới 

STT Đối tượng Ý kiến 

Kiểm soát chi phí quản lý môi trường (100% ý kiến tán thành từ chuyên gia) 

1 Chuyên gia 1 

- Chi phí quản lý môi trường được xác định là 

một trong những chỉ tiêu của kế toán quản trị 

môi trường 

- Chi phí quản lý môi trường được các nhà 

quản trị quan tâm 

- Kiểm soát chi phí quản lý mội trường có ảnh 

hưởng đến việc nâng cao hiệu quả kinh tế - 

xã hội trong hoạt động của doanh nghiệp 

- Chi phí quản lý môi trường được sự quan tâm 

của các bên liên quan 

2 Chuyên gia 2 Hoàn toàn đồng ý vì ngành KTCBKD đá xây dựng có 

ảnh hưởng đến môi trường 

3 Chuyên gia 3 Hoàn toàn đồng ý vì ngành KTCBKD đá xây dựng có 

ảnh hưởng đến môi trường 

4 
Nhóm chuyên 

gia 1 

Hoàn toàn đồng ý vì ngành KTCBKD đá xây dựng có 

ảnh hưởng đến môi trường 

5 Nhóm chuyên 

gia 2 

Hoàn toàn đồng ý vì ngành KTCBKD đá xây dựng có 

ảnh hưởng đến môi trường 

6 Nhóm chuyên 

gia 3 

Hoàn toàn đồng ý vì ngành KTCBKD đá xây dựng có 

ảnh hưởng đến môi trường 

7 Nhóm chuyên 

gia 4 

Hoàn toàn đồng ý vì ngành KTCBKD đá xây dựng có 

ảnh hưởng đến môi trường 
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2.1.9. Tổng hợp kết quả nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc vận dụng 

KTQTCP vào các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ 

Các nhân tố được đánh giá ban đầu là có tác động đến việc vận dụng kế toán 

quản trị chi phí tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng 

ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Tóm lại, sẽ có 6 nhóm nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị chi 

phí tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh 

Đông Nam Bộ. 

Bảng 12: Tổng hợp nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP vào 

DNKTCBKD đá xây dựng 

STT Nhân tố 

1 Chiến lược kinh doanh (CLKD) 

2 Quy định pháp lý về quản lý và khai thác tài nguyên (QDPL) 

3 Kiểm soát chi phí quản lý môi trường (CPMT) 

4 Trình độ nhân viên kế toán (TDKT) 

5 
Nhân tố nhận thức về kế toán quản trị chi phí của  nhà quản trị doanh 

nghiệp (NTKT) 

6 Nhân tố mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí (QHLC) 

2.2. Kết quả thảo luận về thang đo đo lường các nhân tố tác động đến việc vận 

dụng KTQTCP vào các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam 

Bộ 

Bảng 13: Thang đo Nhân tố chiến lược kinh doanh 

STT Biến quan sát Tác giả 

Nhân tố chiến lược kinh doanh 

1 
Sứ mệnh công ty được xác 

định rõ ràng 
Tuan Zainun Tuan Mat (2010) 

 

2 
Mục tiêu chiến lược công ty 

được xây dựng cụ thể 
Tuan Zainun Tuan Mat (2010) 

3 

Kế hoạch chiến lược mang tính 

khả thi và phân bổ nguồn lực 

hợp lý 

Tuan Zainun Tuan Mat (2010) 

4 Vai trò của nhà quản lý có ảnh Tuan Zainun Tuan Mat (2010) 
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hưởng đáng kể đến chiến lược 

của DN 

5 
Cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau 

khi bán 
Tuan Zainun Tuan Mat (2010) 

 

6 

Vai trò của nhà quản lý có ảnh 

hưởng đáng kể đến chiến lược 

của DN 

Ý kiến bổ sung của chuyên gia 

1,2,3 và các nhóm chuyên gia 

1,2,3,4 hoàn toàn đồng ý 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Bảng 14: Thang đo Quy định pháp lý về quản lý và khai thác tài nguyên 

STT Biến quan sát Tác giả 

Quy định pháp lý về quản lý và khai thác tài nguyên 

1 

Mức độ ảnh hưởng của pháp 

luật liên quan ngành khai thác 

đá xây dựng 

Ý kiến của chuyên gia 1,2,3 

điều chỉnh thang đo gốc 

Khaled Abed Hutaibat (2005), 

Abdel-Kader and Luther, 

R.(2008) và các nhóm chuyên 

gia 1,2,3,4 hoàn toàn đồng ý 

2 

Thủ tục pháp lý liên quan quá 

trình khai thác và hoàn nguyên 

môi trường 

Ý kiến của chuyên gia 1,2,3 

điều chỉnh thang đo gốc 

Khaled Abed Hutaibat (2005), 

Abdel-Kader and Luther, 

R.(2008) và các nhóm chuyên 

gia 1,2,3,4 hoàn toàn đồng ý 

3 

Nguồn tài nguyên (trữ lượng) 

được cấp phép khai thác đá xây 

dựng 

Ý kiến của chuyên gia 1,2,3 

điều chỉnh thang đo gốc 

Khaled Abed Hutaibat (2005), 

Abdel-Kader and Luther, 

R.(2008) và các nhóm chuyên 

gia 1,2,3,4 hoàn toàn đồng ý 

4 
Kỹ thuật thăm dò, khai thác đá 

xây dựng 

Ý kiến của chuyên gia 1,2,3 

điều chỉnh thang đo gốc 

Khaled Abed Hutaibat (2005), 

Abdel-Kader and Luther, 

R.(2008) và các nhóm chuyên 

gia 1,2,3,4 hoàn toàn đồng ý 

5 
Mức độ ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh 

Ý kiến của chuyên gia 1,2,3 

điều chỉnh thang đo gốc 

Khaled Abed Hutaibat (2005), 

Abdel-Kader and Luther, 

R.(2008) và các nhóm chuyên 

gia 1,2,3,4 hoàn toàn đồng ý 

6 Mức độ an toàn của người lao Ý kiến của chuyên gia 1,2,3 

điều chỉnh thang đo gốc 
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động trong quá trình sản xuất Khaled Abed Hutaibat (2005), 

Abdel-Kader and Luther, 

R.(2008) và các nhóm chuyên 

gia 1,2,3,4 hoàn toàn đồng ý 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Bảng 15: Thang đo Kiểm soát chi phí quản lý môi trường 

STT Biến quan sát Tác giả 

Kiểm soát chi phí quản lý môi trường 

1 

Chi phí quản lý môi trường 

được xác định là một trong 

những chỉ tiêu của kế toán 

quản trị môi trường 

Ý kiến của chuyên gia 1. Các 

chuyên gia 2,3, Nhóm chuyên 

gia 1,2,3,4 đồng ý và không có 

ý kiến khác 

2 
Chi phí quản lý môi trường 

được các nhà quản trị quan tâm 

Ý kiến của chuyên gia 1. Các 

chuyên gia 2,3, Nhóm chuyên 

gia 1,2,3,4 đồng ý và không có 

ý kiến khác 

3 

Kiểm soát chi phí quản lý môi 

trường có ảnh hưởng đến việc 

nâng cao hiệu quả kinh tế - xã 

hội trong hoạt động của DN 

Ý kiến của chuyên gia 1. Các 

chuyên gia 2,3, Nhóm chuyên 

gia 1,2,3,4 đồng ý và không có 

ý kiến khác 

4 

Chi phí quản lý môi trường 

được sự quan tâm của các bên 

liên quan 

Ý kiến của chuyên gia 1. Các 

chuyên gia 2,3, Nhóm chuyên 

gia 1,2,3,4 đồng ý và không có 

ý kiến khác 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Bảng 16: Thang đo Nhân tố trình độ nhân viên kế toán của DN 

STT Biến quan sát Tác giả 

Nhân tố trình độ nhân viên kế toán của DN 

1 
Nhân viên kế toán đào tạo 

chuyên sâu về kế toán quản trị 

(Radhakrishna, A., và R. Satya 

Raju, 2015) 

2 
Nhân viên kế toán có am hiểu 

về lĩnh vực hoạt động 

(Radhakrishna, A., và R. Satya 

Raju, 2015) 

3 

Nhân viên kế toán được cập 

nhật thường xuyên về kiến thức 

chuyên môn 

(Radhakrishna, A., và R. Satya 

Raju, 2015) 

4 Nhân viên kế toán có kinh Chuyên gia 1,2,3 bổ sung thêm 

biến quan sát và các nhóm 
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nghiệm trong việc tổ chức thực 

hiện KTQTCP phù hợp với đặc 

điểm ngành nghề hoạt động 

chuyên gia 1,2,3,4 hoàn toàn 

đồng ý 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Bảng 17: Thang đo Nhân tố nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị 

STT Biến quan sát Tác giả 

Nhân tố nhận thức về KTQTCP của nhà quản trị 

1 

Nhà quản trị đánh giá cao về 

tính hữu ích của công cụ kỹ 

thuật KTQTCP 

Trần Ngọc Hùng (2016) 

chuyên gia 1,2,3 điều chỉnh 

công cụ KTQT thành 

KTQTCP, điều chỉnh Người 

chủ/ người điều hành thành nhà 

quản trị và các nhóm chuyên 

gia 1,2,3,4 hoàn toàn đồng ý 

2 
Nhà quản trị có hiểu biết về các 

công cụ kỹ thuật KTQTCP  

Trần Ngọc Hùng (2016) 

chuyên gia 1,2,3 điều chỉnh 

công cụ KTQT thành 

KTQTCP, điều chỉnh Người 

chủ/ người điều hành thành nhà 

quản trị và các nhóm chuyên 

gia 1,2,3,4 hoàn toàn đồng ý 

3 
Nhà quản trị có nhu cầu cao về 

vận dụng KTQTCP 

Trần Ngọc Hùng (2016) 

chuyên gia 1,2,3 điều chỉnh 

công cụ KTQT thành 

KTQTCP, điều chỉnh Người 

chủ/ người điều hành thành nhà 

quản trị và các nhóm chuyên 

gia 1,2,3,4 hoàn toàn đồng ý 

4 

Nhà quản trị chấp nhận mức 

chi phí cao trong việc đầu tư 

vận dụng KTQTCP 

Trần Ngọc Hùng (2016) 

chuyên gia 1,2,3 điều chỉnh 

công cụ KTQT thành 

KTQTCP, điều chỉnh Người 

chủ/ người điều hành thành nhà 

quản trị và các nhóm chuyên 

gia 1,2,3,4 hoàn toàn đồng ý 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Bảng 18: Thang đo Nhân tố mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí 

STT Biến quan sát Tác giả 

Nhân tố mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí 

1 

Yêu cầu chi phí đầu tư công 

nghệ phục vụ việc tổ chức 

KTQTCP 

Trần Ngọc Hùng (2016).  

Điều chỉnh KTQT thành 

KTQTCP 

2 

Yêu cầu chi phí tư vấn từ các 

tổ chức/chuyên gia về tổ chức 

KTQTCP 

Trần Ngọc Hùng (2016).  

Điều chỉnh KTQT thành 

KTQTCP 

3 
Yêu cầu tổ chức KTQTCP phải 

mang tính hiệu quả 

Trần Ngọc Hùng (2016).  

Điều chỉnh KTQT thành 

KTQTCP 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Bảng 19: Thang đo Việc vận dụng KTQTCP vào DN 

STT Biến quan sát Tác giả 

Việc vận dụng KTQT, QTQTCP vào DN 

1 
Thực hiện kỹ thuật kế toán 

quản trị trong dự toán chi phí 
Trần Ngọc Hùng (2016) 

2 
Thực hiện kỹ thuật kế toán 

quản trị trong kiểm soát chi phí 

Trần Ngọc Hùng (2016), điều 

chỉnh theo ý kiến chuyên gia 1, 

chuyên gia 2,3 và các nhóm 

chuyên gia 1,2,3,4 hoàn toàn 

đồng ý 

3 

Thực hiện kỹ thuật kế toán 

quản trị hỗ trợ cho việc ra 

quyết định liên quan đến chi 

phí 

Trần Ngọc Hùng (2016), điều 

chỉnh theo ý kiến chuyên gia 1, 

chuyên gia 2,3 và các nhóm 

chuyên gia 1,2,3,4 hoàn toàn 

đồng ý 

4 

Tăng cường khả năng kiểm 

soát chi phí môi trường và tăng 

cường hiệu quả hoạt động kinh 

tế - xã hội 

Chuyên gia 1,2 bổ sung biến 

quan sát, chuyên gia 3 và các 

nhóm chuyên gia 1,2,3,4 hoàn 

toàn đồng ý 

5 
Thực hiện các kỹ thuật 

KTQTCP chiến lược 

Chuyên gia 1,2 bổ sung biến 

quan sát, chuyên gia 3 và các 

nhóm chuyên gia 1,2,3,4 hoàn 

toàn đồng ý 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Phụ lục 11  

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ 

Đối tượng khảo sát thực trạng vận dụng KTQTCP trong DN 

ST

T 
CÔNG TY ĐỊA CHỈ TỈNH 

GHI 

CHÚ 

1 

Công ty TNHH đầu tư kinh 

doanh khoáng sản Vinaconex 

(VINAMINE CO. LTD) 

75 Lê Hồng Phong, Phường 7, thành phố Vũng Tàu 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
  

2 

Công ty CP DIC Minh Hưng 

KP7, Võ Thị Sáu, P. Long Toàn, TX. BR-VT 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu   

3 

Công ty CP Lộc An Mỏ Đá 2B ấp Tân Châu, Xã Châu Pha, Huyện Tân Thành, Bà Rịa, Vũng 

Tàu 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu   

4 
Công ty CP Thành Chí 

Số 37 đường 3/2, phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu   

5 

Công ty TNHH Bình Phương 

Khu phố Tân Phú, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu   

6 

Công ty CP Phú Đức Chính 

Khu 4 ấp ông Trịnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu   

7 
Công ty CP Phước Hòa Fico 

Km 50, Quốc Lộ 51, Ấp Ông Trịnh, Xã Tân Phước, H.Tân Thành 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu   

8 

Công ty TNHH Thuận Lập 

ấp 6, xã Tóc Tiên - Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu   

9 

Công ty CP Thanh Tâm 

ấp ông Trịnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu   

10 
Công ty CPXD Bình Dương Thửa đất số 566, tờ bản đồ số 12, đường ĐT 747, tổ 4, khu ph, Thị xã Tân 

Uyên Bình Dương   

11 

Công ty TNHH đá xây dựng 

Bình Dương ấp 3 - Xã Thường Tân - Huyện Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương Bình Dương   

12 

Công ty TNHH Phan Thanh Thửa đất số 104, 93, Tờ bản đồ số 32, ấp 2, Xã Thường Tân, Huyện Bắc 

Tân Uyên Bình Dương   

13 
Công ty cổ phần đá Thường 

Tân 

Thửa đất 319, Tờ bản đồ 32, Tổ 1, Khu 6, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân 

Uyên Bình Dương   
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14 

Công ty CP đá Hoa Tân An Thửa đất số 493-494, Tờ bản đồ số 31, Thửa đất số 608, Tờ bả, Xã 

Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên Bình Dương   

15 

Công ty CPKTCB KS Tân 

Uyên Công ty CPKTCB KS Tân Uyên Bình Dương   

16 
Công ty TNHH Tân Tân Mỹ Mỏ đá Tân Mỹ A, ấp 1, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương Bình Dương   

17 

Công ty CPKS và XD Bình 

Dương 

Đại lộ Bình Dương, Khu Phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, TX Thuận 

An, Bình Dương Bình Dương   

18 

Công ty VL và XD Bình 

Dương 176 Phạm Ngọc Thạch – Hiệp Thành – TDM – BD Bình Dương   

19 
Công ty CP đầu tư XD 3-2 45A Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An 

Bình Dương Bình Dương   

20 

Công ty CP Trung Thành 136B Quốc lộ 1K, Khu phố Nội Hóa 1, Phường Bình An, TX Dĩ An, Bình 

Dương Bình Dương   

21 Công ty CP KS Becamex Số 112/125, ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương Bình Dương   

22 
Công ty cổ phần Đá Núi nhỏ Khu phố Bình Thung 2, Tỉnh lộ 743, P. Bình An, Thị xã Dĩ An, T. Bình 

Dương Bình Dương   

23 

Công Ty Cổ Phần Hồng Lam  Mỏ Đá Phú An, Thôn Phú An, Xã Phú Trung, H. Bù Gia Mập, Bình 

Phước Bình Phước   

24 Công ty khoáng sản Đồng Nai 9 Đường 30/4, , Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Đồng Nai   

25 
Công ty CPĐTXD và VLXD 

Đồng Nai 

Số 138, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai Đồng Nai   

26 

Công ty TNHH khai thác 

VLXD Vĩnh Hải ấp ông Hường, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai Đồng Nai   

27 

Công ty BBCC K4/79c, Đường Nguyễn Tri Phương, P. Bửu Hòa , Tp.Biên Hòa , Đồng 

Nai Đồng Nai   

28 
Công ty TNHH Hoàng Hải 86-87, ấp Tân Thành, Quốc Lộ 1A, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Đồng 

Nai Đồng Nai   

29 

Xí nghiệp khai thác đá Thống 

Nhất ấp 3, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai Đồng Nai   

30 Công ty VLXD Tín Nghĩa KCN Nhơn Trạch 3, H. Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai Đồng Nai   

31 Công ty CP ĐTXD và VL ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đồng Nai   

http://yellowpages.vnn.vn/business/listings_detail.asp?sql_code=1187674941


 

PL - 64 

Đồng Nai_5 

32 

Công ty TNHH SXVLXD Mai 

Phong 
ấp 8 - Xã Gia Canh - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán - Đồng Nai 

Đồng Nai   

33 

Công ty CP Đồng Tân Số 5, KP 2, đường Nguyễn ái Quốc, Phường Tân Phong, Thành phố Biên 

Hoà, Đồng Nai Đồng Nai   

34 
Công ty CP CT GT Đồng Nai  Số 200, đường Nguyễn ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai Đồng Nai   

35 

Công ty CP Hóa An Phường Hóa An, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Hoà An, Thành 

phố Biên Hòa, Đồng Nai Đồng Nai   

36 Công Ty TNHH Đồng Tâm  Số 30/4, KP 4, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai Đồng Nai   

37 Công ty TNHH Đá Hóa An 1 Số: 002-003 khu 5 tầng, Nguyễn Ái Quốc, Hóa An, Biên Hòa, Đ.Nai Đồng Nai   

38 

Công Ty TNHH MTV Ngọc 

Đức Duy 

Số 53 đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tây Ninh Tây Ninh   

39 

Công Ty TNHH MTV Cát 

Vàng Đất Việt  Số 44, tổ 29, ấp Trâm Vàng 1, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh Tây Ninh   

40 
Công ty CP ĐTXD số 5 

22 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Thành phố 

HCM   

41 

Công ty công trình giao thông 

610 

968 Quốc lộ 1A, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Thành phố 

HCM   

42 

Công ty CPXDCTGT 710 

127 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

Thành phố 

HCM   

43 
Công ty CP Khoáng sản Thanh 

Bình 

B1-06 Đường số 22, Khu phố Mỹ Phú 3, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, 

Quận 7 

Thành phố 

HCM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yellowpages.vnn.vn/business/listings_detail.asp?sql_code=996840
http://www.tracuudoanhnghiep.net/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-ngoc-duc-duy-066-38141623900920809-item-786535.htm
http://www.tracuudoanhnghiep.net/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-ngoc-duc-duy-066-38141623900920809-item-786535.htm
http://vinabiz.org/company/detail/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-cat-vang-dat-viet/3300390030003000390036003100340036003700
http://vinabiz.org/company/detail/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-cat-vang-dat-viet/3300390030003000390036003100340036003700
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Phụ lục 12 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT  

Đối tượng khảo sát các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong DN 

STT CÔNG TY HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ 

1 

Công ty khoáng sản Đồng Nai 

Nguyễn Thanh Bình Giám đốc   

2 Mai Ngọc Hạnh Phó giám đốc   

3 Trần Anh Minh Kế toán trưởng   

4 

Công ty CPĐTXD và VLXD Đồng Nai 

Trương Cường Chủ tịch HĐQT   

5 Nguyễn Thế Phòng Ủy viên HĐQT   

6 Trương Minh Hoàng Ủy viên HĐQT   

7 Lê Thị Bích Thủy Ủy viên HĐQT   

8 Lê Thị Giang Ủy viên HĐQT   

9 Trần Thị Quy Trưởng Ban Kiểm soát   

10 Nguyễn Tiến Toản Phó tổng giám đốc   

11 Nguyễn Minh Hào Phó Tổng Giám đốc   

12 Đỗ Nam Hải Phó Giám đốc   

13 Nguyễn Ngọc Hiếu Giám đốc điều hành   

14 Lê Thành Đông Trưởng phòng kinh doanh   

15 Đoàn Duy Phụng Giám đốc xí nghiệp   

16 Lê Thành Đông Trưởng phòng kinh doanh   

17 

Công ty TNHH khai thác VLXD Vĩnh Hải 

Phạm Thị Lựu Chủ tịch HĐTV   

18 Khúc Thừa Dụng Giám đốc   

19 Nguyễn Sỷ Bản Kế toán trưởng   

20 Mai Văn Tuyên Trưởng phòng kinh doanh   

21 Trần Văn Nam Giám đốc sản xuất   

22 Công ty BBCC Huỳnh Kim Vũ Giám đốc công ty   

23 

  

Mai Ngọc Bích Phó giám đốc   

24 Lê Văn Triều Kế toán trưởng   

25 Nguyễn Thị Hoài Minh Trưởng phòng kinh doanh   
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26 Nguyễn Thị Ngọc Trưởng phòng kế hoạch   

27 Nguyễn Văn Mỹ Giám đốc sản xuất   

28 Nguyễn Văn Hải Trưởng phòng kế hoạch   

29 

Công ty TNHH Hoàng Hải 

Khúc Huy Hoàng Giám đốc   

30 Mai Anh Kiệt Phó giám đốc   

31 Trần Văn Hải Kế toán trưởng   

32 Nguyễn Văn Tài Trưởng phòng kinh doanh   

33 Trần Văn Sáu Trưởng phòng sản xuất   

34 

Công ty CP ĐTXD số 5 

Chu Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT   

35 Trần Thị Minh Thành viên HĐQT   

36 Nguyễn Hồng Hải Thành viên HĐQT   

37 Nguyễn Văn Khương Thành viên HĐQT   

38 Nguyễn Văn Hiền Phó giám đốc   

39 Ngô Đức Cường Trưởng Ban Kiểm soát   

40 

Xí nghiệp khai thác đá Thống Nhất 

Nguyễn Xuân Thắng Giám đốc   

41 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Phó giám đốc   

42 Trần Thị Ngọc Loan Kế toán trưởng   

43 

Công ty công trình giao thông 610 

Nguyễn Thăng Long Chủ tịch HĐQT   

44 Bùi Tuấn Hòa Phó giám đốc   

45 Phùng Văn Hòa Trưởng Ban Kiểm soát   

46 Trần Tuấn Kiệt Giám đốc   

47 Nguyễn Văn Hoàng Phó giám đốc   

48 Lê Ngọc Trâm Anh Kế toán trưởng   

49 

Công ty VLXD Tín Nghĩa 

Trần Văn Mạnh Chủ tịch HĐQT   

50 Mai Nguyễn Anh Đào Thành viên HĐQT   

51 Phùng Văn Nhỏ Thành viên HĐQT   

52 Nguyễn Văn Ba Thành viên HĐQT   

53 Trần Thị Bông Phó giám đốc   

54 Đào Thị Kim Huệ Giám đốc   
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55 Trần Văn Bảo Kế toán trưởng   

56 Mai Ngọc Tiền Trưởng phòng kinh doanh   

57 

Công ty CP ĐTXD và VL Đồng Nai_5 

Nguyễn Thế Phòng Giám đốc   

58 Trần Văn Tuấn Phó giám đốc   

59 Mai Anh Tài Kế toán trưởng   

60 

Công ty TNHH SXVLXD Mai Phong 

Cao Hoàng Mai Giám đốc   

61 Phùng Thị Hoàng Loan Phó giám đốc   

62 Đỗ Thị Kim Anh Kế toán trưởng   

63 

Công ty CP Đồng Tân 

Lâm Bá Tòng Chủ tịch HĐQT   

64 Mai Văn Tài Thành viên HĐQT   

65 Phùng Ngọc Nhẫn Thành viên HĐQT   

66 Lâm Bá Nhàn Thành viên HĐQT   

67 Trần Anh Việt Phó giám đốc   

68 Võ Thị Thu Ngà Giám đốc   

69 Nguyễn Thị Nhơn Kế toán trưởng   

70 Nguyễn Văn Tèo Trưởng phòng kinh doanh   

71 Trần Minh Tuấn Trưởng phòng kế hoạch   

72 

Công ty CP CT GT Đồng Nai  

Nguyễn Văn Hùng Giám đốc   

73 Nguyễn Minh Tài Phó giám đốc   

74 Châu Anh Kiệt Kế toán trưởng   

75 

Công ty CPXD Bình Dương 

Nguyễn Văn Quyết Chủ tịch HĐQT   

76 Châu Ngọc Bích Thành viên HĐQT   

77 Lê Văn Giàu Thành viên HĐQT   

78 Lâm Ngọc Tú Thành viên HĐQT   

79 Phùng Minh Anh Thành viên HĐQT   

80 Nguyễn Kim Tiên Giám đốc   

81 Lý Tấn Trí Phó giám đốc   

82 Hồ Minh Diễm Thúy Kế toán trưởng   

83 Lương Thị Quỳnh Lan Trưởng phòng kế hoạch   



 

PL - 68 

84 Nguyễn Thị Ngâu Trưởng phòng kinh doanh   

85 

Công ty TNHH đá xây dựng Bình Dương 

Diệp Thị Kim Mai Giám đốc   

86 Trần Văn Ngọc Phó giám đốc   

87 Trần Minh Tiến Kế toán trưởng   

88 Vòng Sĩ Tùng Trưởng phòng kế hoạch   

89 Trần Ngọc Nhàn Trưởng phòng kinh doanh   

90 

Công ty TNHH Phan Thanh 

Phan Tấn Hùng Giám đốc   

91 Phan Anh Tài Phó giám đốc   

92 Nguyễn Hồng Huế Kế toán trưởng   

93 Trần Minh Giàu Trưởng phòng kế hoạch   

94 Nguyễn Hồng Ngọc Nga Trưởng phòng kinh doanh   

95 

Công ty CP Hóa An 

Đinh Lê Chiến Chủ tịch HĐQT   

96 Nguyễn Thị Phấn Thành viên HĐQT   

97 Nguyễ Thị Lài Thành viên HĐQT   

98 Nguyễn Văn Hậu Thành viên HĐQT   

99 Nguyễn Anh Tài Thành viên HĐQT   

100 Nguyễn Thị Minh Hiền Ban Kiểm soát   

101 Mai Ngọc Nam Trưởng phòng kinh doanh   

102 Trần Tuấn Kiệt Trưởng phòng kế hoạch   

103 Trịnh Tiến Bảy Tổng giám đốc   

104 Trần Sỹ Phúc Kế toán trưởng   

105 Trần Văn Tài Giám đốc CN- Bình Phước   

106 Nguyễn Văn Hai Giám đốc CN- Biên Hòa   

107 

Công ty cổ phần đá Thường Tân 

Định Thị Đẹp Giám đốc   

108 Nguyễn Thị Hoài  Phó giám đốc   

109 Phạm Minh Châu Kế toán trưởng   

110 Hồ Quốc Chiến Trưởng phòng kế hoạch   

111 Trần Anh Tấn Trưởng phòng kinh doanh   

112 Công ty CP đá Hoa Tân An Hà Huy Khánh Giám đốc   
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113 Liêu Ngọc Nữ Phó giám đốc   

114 Phạm Thị Kim Ngân Kế toán trưởng   

115 Lưu Ngọc Hải Trưởng phòng kế hoạch   

116 Trần Minh Ánh Trưởng phòng kinh doanh   

117 

Công ty CPKTCB KS Tân Uyên 

Lê Đình Ái Chủ tịch HĐQT   

118 Nguyễn Hữu Lâm Tổng giám đốc   

119 Lương Công Thực Kế toán trưởng   

120 Quách Ngọc Ngân Phó giám đốc   

121 

Công ty TNHH Tân Tân Mỹ 

Đoàn Minh Phong Giám đốc   

122 Nguyễn Văn Nam Phó giám đốc   

123 Trân Ngọc Bích Kế toán trưởng   

124 Võ Thị Như Quỳnh Trưởng phòng kế hoạch   

125 Nguyễn Thị Thu Lan Trưởng phòng kinh doanh   

126 

Công ty CPKS và XD Bình Dương 

Trần Đình Hải Giám đốc   

127 Lê Thành Công Phó giám đốc   

128 Lê Ngọc Kim Tài Kế toán trưởng   

129 Trần Mạnh Hải Trưởng phòng kế hoạch   

130 Nguyễn Văn Phúc Trưởng phòng kinh doanh   

131 
Công ty VL và XD Bình Dương 

Mai Văn Chánh Giám đốc   

132 Phạm Ngũ Cơ Giám đốc sản xuất   

133 

Công ty CP đầu tư XD 3-2 

Võ Văn Lãnh Chủ tịch HĐQT   

134 Nguyễn Xuân Hiếu Kế toán trưởng   

135 Đỗ Việt Cường Trưởng phòng kế hoạch   

136 Lưu Thị Thúy Hằng Trưởng phòng kinh doanh   

137 Quách Ngọc Bá Trưởng phòng sản xuất   

138 

Công ty CP Trung Thành 

Cao Minh Hòa Giám đốc   

139 Nguyễn Thị Nhung Kế toán trưởng   

140 Trần Minh Vàng Phó giám đốc   

141 Công ty CP KS Becamex Trương Đức Hùng Chủ tịch HĐQT   
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142 Võ Thành Tài Tổng giám đốc   

143 Phạm Thành Sơn Phó tổng giám đốc   

144 Lâm Văn Bình Phó tổng giám đốc   

145 Nguyễn Thị Thúy Vân Trưởng Ban kiểm soát   

146 Nguyễn Hùng Anh Kế toán trưởng   

147 

Công ty CPXDCTGT 710 

Phạm Khắc Quyền Giám đốc   

148 Nguyễn Đức Thuận Phó giám đốc   

149 Nguyễn Văn Tám Kế toán trưởng   

150 

Công Ty TNHH Đồng Tâm  

Nguyễn Tiến Hùng Giám đốc   

151 Nguyễn Văn Tài Phó giám đốc   

152 Trần Anh Tấn Kế toán trưởng   

153 

Công Ty Cổ Phần Hồng Lam  

Bùi Khắc Mạnh Giám đốc   

154 Cù Thị Thủy Phó giám đốc   

155 Nguyễn Quốc Mẫn Kế toán trưởng   

156 Trần Văn Chinh Trưởng phòng kinh doanh   

157 Phạm Thị Tùng Trưởng phòng sản xuất   

158 

Công ty TNHH đầu tư kinh doanh khoáng sản 

Vinaconex (VINAMINE CO. LTD) 

Đoàn Hồng Vinh Giám đốc   

159 Nguyễn Thị Hải Vân Phó giám đốc   

160 Trần Văn Việt Kế toán trưởng   

161 Nguyễn Minh Tuấn Trưởng phòng kinh doanh   

162 Lê Thị Quỳnh Nga Trưởng phòng sản xuất   

163 Nguyễn Thị Thu Ngần Phó giám đốc   

164 

Công ty CP DIC Minh Hưng 

Hoàng Văn Diện Chủ tịch HĐQT   

165 Lê Duy Đông Giám đốc   

166 Nguyễn Thanh Bình Phó giám đốc   

167 Nguyễn Văn Minh Trưởng phòng kế hoạch   

168 Trần Văn Chung Kế toán trưởng   

169 Nguyễn Đức Hiệp Trưởng phòng kinh doanh   

http://yellowpages.vnn.vn/business/listings_detail.asp?sql_code=996840
http://yellowpages.vnn.vn/business/listings_detail.asp?sql_code=1187674941
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170 

Công ty CP Lộc An 

An Mạnh Tuấn Giám đốc   

171 Nguyễn Thị Tuyết Trưởng phòng kế hoạch   

172 Mai Ngọc Lệ Kế toán trưởng   

173 Trần Kim Bình Trưởng phòng kinh doanh   

174 

Công ty CP Thành Chí 

Nguyễn Thế Thường Giám đốc   

175 Nguyễn Văn Thửa Trưởng phòng kế hoạch   

176 Lê Văn Ngọc Kế toán trưởng   

177 Đào Thị Kim Nga Trưởng phòng kinh doanh   

178 
Công ty CP Khoáng sản Thanh Bình 

Nguyễn Hải An Giám đốc   

179 Trần Hữu Quỳnh Kế toán trưởng   

180 

Công ty TNHH Đá Hóa An 1 

Đỗ Văn Hưng Giám đốc   

181 Trần Hữu Giệp Phó giám đốc   

182 Đỗ Bá Xuân Phó giám đốc   

183 Trần Minh Hào Kế toán trưởng   

184 

Công ty TNHH Bình Phương 

Huỳnh Công Trạch Giám đốc   

185 Huỳnh Công Điền Phó giám đốc   

186 Nguyễn Minh Chánh Kế toán trưởng   

187 

Công ty CP Phú Đức Chính 

Nguyễn Tài Thiện Chủ tịch HĐQT   

188 Phạm Đức Chính Giám đốc   

189 Lâm Kim Ngọc Kế toán trưởng   

190 

Công ty CP Phước Hòa Fico 

Trịnh Tiến Bảy Chủ tịch HĐQT   

191 Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên   

192 Đinh Phước Thọ Tổng giám đốc   

193 Cao Trường Thụ Ủy viên   

194 Nguyễn Văn Lương Ủy viên   

195 Nguyễn Huy Phó tổng giám đốc   

196 Trần Nguyễn Kim Ngân Kế toán trưởng   

197 Trương Tiến Thành Trưởng Phòng KD   

198 Tô Duy Hanh Giám đốc sản xuất   
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199 Nguyễn Văn Phúc Giám đốc sản xuất   

200 Chu Văn Ngàn Giám đốc sản xuất   

201 

Công ty TNHH Thuận Lập 

Du Văn Thành Tổng giám đốc   

202 Lê Ngọc Huy Giám đốc   

203 Nguyễn Quốc Hoàng Kế toán trưởng   

204 

Công ty CP Thanh Tâm 

Vũ Đức Thành Tổng giám đốc   

205 Quách Thanh Yến Giám đốc   

206 Phan Trọng Hiếu Kế toán trưởng   

207 Công Ty TNHH MTV Ngọc Đức Duy Trương Thị Bích Ngọc Giám đốc   

208 Công Ty TNHH MTV Cát Vàng Đất Việt  Hồ Văn Hai Giám đốc   

209 

Công ty cổ phần Đá núi nhỏ 

Mai Văn Chánh Chủ tịch HĐQT   

210 Phạm Tuấn Kiệt Tổng giám đốc   

211 Nguyễn Văn Chói Phó tổng giám đốc   

212 Nguyễn Văn Hải Kế toán trưởng   

213 Nguyễn Anh Tài Trưởng phòng kế hoạch   

 

 

 

 

 

 

http://www.tracuudoanhnghiep.net/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-ngoc-duc-duy-066-38141623900920809-item-786535.htm
http://vinabiz.org/company/detail/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-cat-vang-dat-viet/3300390030003000390036003100340036003700
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Phụ lục 13: Nghiên cứu sơ bộ 

BẢNG KHẢO SÁT Ý KIẾN 

Kính chào Quý lãnh đạo. 

Tôi là Nguyễn Thị Đức Loan, nghiên cứu sinh chuyên ngành Kế toán trường Đại 

học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. 

Hiện tôi đang thực hiện luận án tiến sĩ với đề tài: “Các nhân tố tác động đến việc 

vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá 

xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ”. Để hoàn thiện luận án, tôi đang tiến hành thu 

thập ý kiến của quý chuyên gia về nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP 

trong các trong các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở 

các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Rất mong quý vị bớt chút thời gian quý báu để giúp tôi đánh giá khách quan, đầy đủ 

các câu hỏi bên dưới. Tôi xin cam đoan rằng nội dung trong bảng khảo sát này chỉ 

phục vụ duy nhất cho mục đích nghiên cứu và được bảo mật. Tất cả các câu trả 

lời của quý vị rất có giá trị đối với nghiên cứu của bản thân tôi. Xin chân thành cảm 

ơn. 

I. Đặc điểm cá nhân: 

Quý vị vui lòng đánh dấu (X) vào ô thích hợp cho biết thông tin và điền thêm thông 

tin vào nơi đang để trống: 

1. Vị trí công việc: 

 Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên             

 Tổng (Phó) tổng giám đốc 

 Ban Giám đốc Công ty            

 Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận 

2. Đơn vị công tác: 

………………………………………………………………………………… 

II. Khảo sát ý kiến: 

Quý vị luôn lòng khoanh tròn vào 1 trong 5 ô của từng câu hỏi dưới đây: 

1 = Rất tốt (Rất hoàn hảo) 

2 = Tốt (Hoàn hảo) 

3 = Khá (Đảm bảo mục tiêu đề ra) 

4 = Đạt (Cơ bản đạt mục tiêu) 

5 = Không đạt (Không đạt mục tiêu hoặc không đặt ra) 
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S

T

T 

T

T 
Chỉ tiêu 

Mức độ 

đánh giá 

  I. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH  

1 1 Sứ mệnh công ty được xác định rõ ràng 1 2 3 4 5 

2 2 Mục tiêu chiến lược của công ty được xây dựng cụ thể 1 2 3 4 5 

3 3 
Kế hoạch chiến lược mang tính khả thi và phân bổ nguồn 

lực hợp lý  
1 2 3 4 5 

4 4 
Vai trò của nhà quản lý có ảnh hưởng đáng kể đến chiến 

lược của doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

5 5 Cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau khi bán   1 2 3 4 5 

6 6 
Sản xuất hàng hóa, dịch vụ chuyên biệt theo yêu cầu của 

khách hàng  
1 2 3 4 5 

                

                

  
II. QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI 

NGUYÊN 

7 1 
Mức độ ảnh hưởng của pháp luật liên quan ngành khai 

thác khoáng sản đá xây dựng  
1 2 3 4 5 

8 2 
Thủ tục pháp lý liên quan quá trình khai thác và hoàn 

nguyên môi trường đá xây dựng 
1 2 3 4 5 

9 3 
Nguồn tài nguyên (trữ lượng) được cấp phép khai thác đá 

xây dựng  
1 2 3 4 5 

10 4 Kỹ thuật thăm dò, khai thác khoáng sản đá xây dựng 1 2 3 4 5 

11 5 

Mức độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh (Cảnh 

quan, môi trường, tiếng ồn, khói bụi, ảnh hưởng thuốc nổ 

khi bắn khoan đá,…) 

1 2 3 4 5 

12 6 
Mức độ an toàn của người lao động trong quá trình sản 

xuất kinh doanh đá xây dựng  
1 2 3 4 5 

                

                

  III. KIỂM SOÁT CHI PHÍ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

13 1 
Chi phí quản lý môi trường được xác định là một trong 

những chỉ tiêu của kế toán quản trị môi trường 
1 2 3 4 5 
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14 2 
Chi phí quản lý môi trường được các nhà quản trị quan 

tâm 
1 2 3 4 5 

15 3 

Kiểm soát chi phí quản lý môi trường có ảnh hưởng đến 

việc nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội trong hoạt động 

của doanh nghiệp 

1 2 3 4 5 

16 4 
Chi phí quản lý môi trường được sự quan tâm của các 

bên liên quan 
1 2 3 4 5 

                

                

  IV. TRÌNH ĐỘ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 

17 1 
Nhân viên kế toán được đào tạo chuyên sâu về kế toán 

quản trị 
1 2 3 4 5 

18 2 Nhân viên kế toán có am hiểu về lĩnh vực hoạt động 1 2 3 4 5 

19 3 
Nhân viên kế toán được cập nhật thường xuyên về kiến 

thức chuyên môn 
1 2 3 4 5 

20 4 

Nhân viên kế toán có kinh nghiệm trong việc tổ chức 

thực hiện KTQTCP phù hợp với đặc điểm ngành nghề 

hoạt động 

1 2 3 4 5 

        

        

  V. NHẬN THỨC VỀ KTQTCP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ DN 

21 1 
Nhà quản trị DN đánh giá cao về tính hữu ích các công 

cụ kỹ thuật KTQTCP 
1 2 3 4 5 

22 2 
Nhà quản trị DN có hiểu biết về các công cụ kỹ thuật 

KTQTCP 
1 2 3 4 5 

23 3 Nhà quản trị DN có nhu cầu cao về vận dụng KTQTCP 1 2 3 4 5 

24 4 
Nhà quản trị DN chấp nhận mức chi phí cao trong việc 

đầu tư vận dụng KTQTCP  
1 2 3 4 5 

                

 
VI. MỐI QUAN HỆ GIỮA LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ 

25 1 
Yêu cầu chi phí đầu tư trong công nghệ phục vụ việc tổ 

chức kế toán quản trị chi phí  
1 2 3 4 5 
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26 2 
Yêu cầu chi phí tư vấn từ các tổ chức/chuyên gia về tổ 

chức kế toán quản trị chi phí  
1 2 3 4 5 

27 3 
Yêu cầu tổ chức kế toán quản trị chi phí phải mang tính 

hiệu quả  
1 2 3 4 5 

                

                

  

VII. VIỆC VẬN DỤNG KTQTCP TẠI CÁC DN KHAI THÁC, CHẾ 

BIẾN VÀ KINH DOANH ĐÁ XÂY DỰNG Ở CÁC TỈNH 

ĐÔNG NAM BỘ 

28 1 Thực hiện kỹ thuật kế toán quản trị trong dự toán chi phí 1 2 3 4 5 

29 2 
Thực hiện kỹ thuật kế toán quản trị trong kiểm soát chi 

phí 
1 2 3 4 5 

30 3 
Thực hiện kỹ thuật kế toán quản trị hỗ trợ cho việc ra 

quyết định liên quan đến chi phí 
1 2 3 4 5 

31 4 
Tăng cường khả năng kiểm toán chi phí môi trường và 

tăng cường hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội 
1 2 3 4 5 

32 5 Thực hiện các kỹ thuật kế toán quản trị chi phí chiến lược 1 2 3 4 5 

                

                

Xin chân thành cám ơn sự tham gia, hỗ trợ của quý vị! 
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Phụ lục 14: Nghiên cứu chính thức 

BẢNG KHẢO SÁT Ý KIẾN 

Kính chào Quý lãnh đạo. 

Tôi là Nguyễn Thị Đức Loan, nghiên cứu sinh chuyên ngành Kế toán trường Đại 

học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. 

Hiện tôi đang thực hiện luận án tiến sĩ với đề tài: “Các nhân tố tác động đến việc 

vận dụng KTQTCP tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá 

xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ”. Để hoàn thiện luận án, tôi đang tiến hành thu 

thập ý kiến của quý chuyên gia về nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP 

trong các trong các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở 

các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Rất mong quý vị bớt chút thời gian quý báu để giúp tôi đánh giá khách quan, đầy đủ 

các câu hỏi bên dưới. Tôi xin cam đoan rằng nội dung trong bảng khảo sát này chỉ 

phục vụ duy nhất cho mục đích nghiên cứu và được bảo mật. Tất cả các câu trả 

lời của quý vị rất có giá trị đối với nghiên cứu của bản thân tôi. Xin chân thành cảm 

ơn. 

III. Đặc điểm cá nhân: 

Quý vị vui lòng đánh dấu (X) vào ô thích hợp cho biết thông tin và điền thêm thông 

tin vào nơi đang để trống: 

3. Vị trí công việc: 

 Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên             

 Tổng (Phó) tổng giám đốc 

 Ban Giám đốc Công ty            

 Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận 

4. Đơn vị công tác: 

………………………………………………………………………………… 

IV. Khảo sát ý kiến: 

Quý vị luôn lòng khoanh tròn vào 1 trong 5 ô của từng câu hỏi dưới đây: 

1 = Rất tốt (Rất hoàn hảo) 

2 = Tốt (Hoàn hảo) 

3 = Khá (Đảm bảo mục tiêu đề ra) 

4 = Đạt (Cơ bản đạt mục tiêu) 

5 = Không đạt (Không đạt mục tiêu hoặc không đặt ra) 
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S

T

T 

T

T 
Chỉ tiêu 

Mức độ 

đánh giá 

  I. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH  

1 1 Sứ mệnh công ty được xác định rõ ràng 1 2 3 4 5 

2 2 Mục tiêu chiến lược của công ty được xây dựng cụ thể 1 2 3 4 5 

3 3 
Kế hoạch chiến lược mang tính khả thi và phân bổ nguồn lực 

hợp lý  
1 2 3 4 5 

4 4 
Vai trò của nhà quản lý có ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược 

của doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

5 5 Cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau khi bán   1 2 3 4 5 

6 6 
Sản xuất hàng hóa, dịch vụ chuyên biệt theo yêu cầu của khách 

hàng  
1 2 3 4 5 

                

                

  
II. QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI 

NGUYÊN 

7 1 
Mức độ ảnh hưởng của pháp luật liên quan ngành khai thác 

khoáng sản đá xây dựng  
1 2 3 4 5 

8 2 
Thủ tục pháp lý liên quan quá trình khai thác và hoàn nguyên 

môi trường đá xây dựng 
1 2 3 4 5 

9 3 
Nguồn tài nguyên (trữ lượng) được cấp phép khai thác đá xây 

dựng  
1 2 3 4 5 

10 4 Kỹ thuật thăm dò, khai thác khoáng sản đá xây dựng 1 2 3 4 5 

11 5 

Mức độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh (Cảnh quan, 

môi trường, tiếng ồn, khói bụi, ảnh hưởng thuốc nổ khi bắn 

khoan đá,…) 

1 2 3 4 5 

12 6 
Mức độ an toàn của người lao động trong quá trình sản xuất 

kinh doanh đá xây dựng  
1 2 3 4 5 

                

                

  III. KIỂM SOÁT CHI PHÍ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

13 1 
Chi phí quản lý môi trường được xác định là một trong những 

chỉ tiêu của kế toán quản trị môi trường 
1 2 3 4 5 
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14 2 Chi phí quản lý môi trường được các nhà quản trị quan tâm 1 2 3 4 5 

15 3 

Kiểm soát chi phí quản lý môi trường có ảnh hưởng đến việc 

nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội trong hoạt động của doanh 

nghiệp 

1 2 3 4 5 

16 4 
Chi phí quản lý môi trường được sự quan tâm của các bên liên 

quan 
1 2 3 4 5 

                

                

  IV. TRÌNH ĐỘ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 

17 1 Nhân viên kế toán được đào tạo chuyên sâu về kế toán quản trị 1 2 3 4 5 

18 2 Nhân viên kế toán có am hiểu về lĩnh vực hoạt động 1 2 3 4 5 

19 3 
Nhân viên kế toán được cập nhật thường xuyên về kiến thức 

chuyên môn 
1 2 3 4 5 

20 4 
Nhân viên kế toán có kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện 

KTQTCP phù hợp với đặc điểm ngành nghề hoạt động 
1 2 3 4 5 

        

        

  V. NHẬN THỨC VỀ KTQTCP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ DN 

21 1 
Nhà quản trị DN đánh giá cao về tính hữu ích các công cụ kỹ 

thuật KTQTCP 
1 2 3 4 5 

22 2 Nhà quản trị DN có hiểu biết về các công cụ kỹ thuật KTQTCP 1 2 3 4 5 

23 3 Nhà quản trị DN có nhu cầu cao về vận dụng KTQTCP 1 2 3 4 5 

24 4 
Nhà quản trị DN chấp nhận mức chi phí cao trong việc đầu tư 

vận dụng KTQTCP  
1 2 3 4 5 

                

 
VI. MỐI QUAN HỆ GIỮA LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ 

25 1 
Yêu cầu chi phí đầu tư trong công nghệ phục vụ việc tổ chức 

kế toán quản trị chi phí  
1 2 3 4 5 

26 2 
Yêu cầu chi phí tư vấn từ các tổ chức/chuyên gia về tổ chức kế 

toán quản trị chi phí  
1 2 3 4 5 
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27 3 
Yêu cầu tổ chức kế toán quản trị chi phí phải mang tính hiệu 

quả  
1 2 3 4 5 

                

                

  

VII. VIỆC VẬN DỤNG KTQTCP TẠI CÁC DN KHAI THÁC, CHẾ 

BIẾN VÀ KINH DOANH ĐÁ XÂY DỰNG Ở CÁC TỈNH ĐÔNG 

NAM BỘ 

28 1 Thực hiện kỹ thuật kế toán quản trị trong dự toán chi phí 1 2 3 4 5 

29 2 Thực hiện kỹ thuật kế toán quản trị trong kiểm soát chi phí 1 2 3 4 5 

30 3 
Thực hiện kỹ thuật kế toán quản trị hỗ trợ cho việc ra quyết 

định liên quan đến chi phí 
1 2 3 4 5 

31 4 
Tăng cường khả năng kiểm toán chi phí môi trường và tăng 

cường hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội 
1 2 3 4 5 

32 5 Thực hiện các kỹ thuật kế toán quản trị chi phí chiến lược 1 2 3 4 5 

                

                

Xin chân thành cám ơn sự tham gia, hỗ trợ của quý vị! 
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Phụ lục 15: Thống kê mô tả vị trí công tác 

VITRI 

  

Frequenc

y 

Percen

t 

Valid 

Percen

t 

Cumulativ

e Percent 

Vali

d 

HĐQT, HĐTV 69 32.4 32.4 32.4 

TỔNG (PHÓ) TGĐ 45 21.1 21.1 53.5 

BAN GĐ CTY 55 25.8 25.8 79.3 

KẾ TOÁN TRƯỞNG, TRƯỞNG 

BP 

44 20.7 20.7 100.0 

Total 213 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PL-82 

Phụ lục 16: Kết quả nghiên cứu định lượng 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.684 6 

Item Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

QDPL1 3.82 .656 213 

QDPL2 3.82 .649 213 

QDPL3 2.92 .710 213 

QDPL4 4.14 .677 213 

QDPL5 4.14 .679 213 

QDPL6 2.85 .661 213 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

     

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.721 6 

Item Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

CLKD1 4.00 .844 213 

CLKD2 4.00 .833 213 

CLKD3 3.08 .855 213 

CLKD4 4.09 .746 213 

CLKD5 2.84 .639 213 

CLKD6 2.92 .688 213 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

CLKD1 16.92 5.612 .661 .612 

CLKD2 16.93 5.547 .695 .601 

CLKD3 17.85 6.892 .299 .734 

CLKD4 16.83 5.943 .678 .615 

CLKD5 18.08 7.710 .239 .737 

CLKD6 18.01 7.736 .197 .749 
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QDPL1 17.88 4.400 .536 .602 

QDPL2 17.88 4.400 .545 .600 

QDPL3 18.77 5.194 .188 .719 

QDPL4 17.56 4.370 .522 .606 

QDPL5 17.56 4.408 .504 .612 

QDPL6 18.85 5.160 .236 .699 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.722 4 

Item Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

KSCP1 3.83 .687 213 

KSCP2 3.77 .606 213 

KSCP3 3.92 .602 213 

KSCP4 3.39 .767 213 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

KSCP1 11.08 2.229 .585 .614 

KSCP2 11.15 2.512 .532 .651 

KSCP3 10.99 2.434 .587 .621 

KSCP4 11.53 2.411 .378 .753 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 213 100.0 

Excluded
a 

0 .0 

Total 213 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.839 4 

Item Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

TDKT1 3.33 .855 213 
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TDKT2 3.33 .883 213 

TDKT3 3.36 .833 213 

TDKT4 3.32 .986 213 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

TDKT1 10.01 4.976 .749 .762 

TDKT2 10.01 5.189 .646 .807 

TDKT3 9.98 5.339 .658 .802 

TDKT4 10.02 4.806 .644 .812 

 Reliability 

Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.732 4 

Item Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

NTKT1 3.49 .877 213 

NTKT2 3.68 .927 213 

NTKT3 3.82 .835 213 

NTKT4 3.06 .909 213 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

NTKT1 10.55 4.097 .597 .627 

NTKT2 10.37 3.856 .624 .607 

NTKT3 10.23 4.206 .609 .624 

NTKT4 10.99 4.972 .293 .798 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.727 3 

Item Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

QHLC1 3.46 .929 213 

QHLC2 3.53 .898 213 

QHLC3 3.45 .860 213 
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Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

QHLC1 6.98 2.226 .571 .611 

QHLC2 6.92 2.351 .250 .637 

QHLC3 7.00 2.505 .525 .667 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.759 5 

Item Statistics 

 Mea

n 

Std. 

Deviation 

N 

KQVD1 3.19 .886 213 

KQVD2 3.44 .907 213 

KQVD3 3.29 .829 213 

KQVD4 3.59 .811 213 

KQVD5 3.21 .882 213 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

KQVD1 13.53 6.326 .537 .713 

KQVD2 13.27 6.482 .477 .735 

KQVD3 13.43 6.340 .595 .693 

KQVD4 13.12 6.928 .450 .742 

KQVD5 13.51 6.176 .583 .696 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.773 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 243.945 

df 10 

Sig. .000 

Communalities 

 Initial Extractio

n 

KQVD1 1.000 .517 

KQVD2 1.000 .437 

KQVD3 1.000 .604 

KQVD4 1.000 .413 

KQVD5 1.000 .591 
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Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

Total Variance Explained 

Compone

nt 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

1 2.562 51.242 51.242 2.562 51.242 

2 .812 16.234 67.476   

3 .675 13.509 80.985   

4 .537 10.741 91.725   

5 .414 8.275 100.000   

Total Variance Explained 

Component Extraction Sums of Squared Loadings 

Cumulative % 

1 51.242 

2  

3  

4  

5  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component 

Matrixa 

 Compo

nent 

1 

KQVD3 .777 

KQVD5 .769 

KQVD1 .719 

KQVD2 .661 

KQVD4 .643 

Extraction Method: 

Principal 

Component 

Analysis.a 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.753 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
2966.34

1 

df 190 

Sig. .000 
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Communalities 

 Initial Extractio

n 

CLKD1 1.000 .876 

CLKD2 1.000 .853 

CLKD4 1.000 .931 

QDPL1 1.000 .984 

QDPL2 1.000 .983 

QDPL4 1.000 .865 

QDPL5 1.000 .848 

KSCP1 1.000 .663 

KSCP2 1.000 .597 

KSCP3 1.000 .642 

KSCP4 1.000 .413 

TDKT1 1.000 .782 

TDKT2 1.000 .664 

TDKT3 1.000 .668 

TDKT4 1.000 .651 

NTKT1 1.000 .708 

NTKT2 1.000 .716 

NTKT3 1.000 .723 

QHLC1 1.000 .725 

QHLC3 1.000 .744 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

  Total Variance Explained 

Compone

nt 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

1 4.906 24.531 24.531 4.906 24.531 

2 2.856 14.279 38.810 2.856 14.279 

3 2.187 10.937 49.747 2.187 10.937 

4 2.126 10.632 60.379 2.126 10.632 

5 1.540 7.700 68.079 1.540 7.700 

6 1.420 7.102 75.181 1.420 7.102 

7 .802 4.010 79.191   

8 .606 3.029 82.220   

9 .519 2.594 84.814   

10 .496 2.480 87.293   

11 .477 2.384 89.677   

12 .432 2.160 91.837   

13 .402 2.008 93.845   
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14 .371 1.855 95.700   

15 .343 1.715 97.416   

16 .251 1.254 98.670   

17 .107 .534 99.204   

18 .072 .359 99.564   

19 .066 .332 99.895   

20 .021 .105 100.000   

Total Variance Explained 

Component Extraction Sums 

of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 24.531 4.425 22.127 22.127 

2 38.810 2.759 13.797 35.923 

3 49.747 2.253 11.265 47.188 

4 60.379 2.161 10.805 57.993 

5 68.079 1.953 9.764 67.757 

6 75.181 1.485 7.424 75.181 

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrixa 

Component 

1 2 3 4 5 6 

CLKD4 .938      

QDPL5 .904      

QDPL4 .902      

CLKD1 .889      

CLKD2 .875      

TDKT1  .821     

TDKT3  .782     

TDKT2  .763     
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TDKT4  .756     

NTKT1   .777    

NTKT3   .763    

NTKT2   .747    

KSCP3    .651   

KSCP1    .651   

KSCP2    .638   

KSCP4    .593   

QDPL2 .572    .794  

QDPL1 .575    .794  

QHLC3      .805 

QHLC1      .796 

Extraction Method: Principal Component Analysis.a 

a. 6 components extracted. 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

CLKD4 .951      

CLKD1 .927      

CLKD2 .916      

QDPL4 .909      

QDPL5 .899      

TDKT1  .880     

TDKT2  .804     

TDKT4  .800     

TDKT3  .793     

KSCP1   .801    

KSCP3   .784    

KSCP2   .757    

KSCP4   .625    

NTKT3    .846   

NTKT2    .843   

NTKT1    .839   

QDPL1     .957  

QDPL2     .957  

QHLC3      .858 

QHLC1      .847 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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Component Transformation Matrix 

Compone

nt 

1 2 3 4 5 6 

1 .923 -.060 .139 .064 .346 .032 

2 .040 .937 .316 .058 -.073 -.108 

3 -.114 -.136 .324 .899 -.038 .234 

4 -.094 -.270 .876 -.380 -.079 .031 

5 -.350 .051 .069 .007 .926 -.115 

6 -.037 .155 -.069 -.202 .103 .958 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

Variables Entered/Removeda 

Mode

l 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 
X6, X5, X3, 

X4, X2, X1b 
. Enter 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables entered. 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .821a .674 .660 .595 1.545 

a. Predictors: (Constant), X6, X5, X3, X4, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
7.675 6 1.279 3.613 .002b 

Residual 72.946 206 .354   

Total 80.621 212    

a. Dependent Variable: Y 
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Phụ lục 17: Khoản mục doanh thu - CPMT của các doanh nghiệp khai thác, 

chế biến và kinh doanh đá xây dựng 

 

 

ST

T 

 

 

DANH MỤC CPMT 

CPMT THIẾT 

KẾ TÀI 

KHOẢN  

THEO 

DÕI 

Xử 

lý 

Ngăn 

ngừa  

và quản 

lý 

1 CP lương nhân viên vệ sinh X 

 

 6279 

2 Phí rác thải (tiền hợp đồng với công ty môi 

trường đô thị trên địa bàn các tỉnh Đông 

Nam Bộ) 

X  6279 

3 CP khám sức khỏe định kỳ hàng năm  X 

 

6279 

4 Thuế tài nguyên, phí môi trường X  6279 

5 CP trồng cây xanh  X 6279 

6 CP bảo hộ lao động  X 6279 

7 Tiền phạt X  6279 

8 Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý môi trường X  6279 

9 Chi phí cho các thiết bị phòng chống cháy 

nổ 

X  6279 

10 CP xây dựng hệ thống xử lý nước thải X  6279 

11 CP quan trắc, chất lượng môi trường hàng 

năm 

 X 

 

6429 

12 CP đánh giá tác động môi trường  X 6429 

13 CP khấu hao MMTB liên quan môi trường 

ở bộ phận sản xuất 

X  6279 

14 CP khấu hao MMTB liên quan môi trường 

ở bộ phận kinh doanh 

X  6429 

15 CP lương nhân viên quản lý môi trường 

(ISO) 

 X 6429 
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16 CP đền bù, giải tỏa X  6279 

17 CP giải quyết các khiếu nại của người dân 

ở khu vực xung quanh 

X  6279 

18 CP ký quỹ cải tạo môi trường  X 6279 

19 CP lắp đặt hệ thống xử lý nước giếng 

khoan 

X  6279 

20 Doanh thu từ việc bán đất vụn (lớp đất bề 

mặt trước khi khai thác) 

  5119 

21 Doanh thu từ việc bán đá vụn   5119 

22 Doanh thu bán các chất thải rắn: các mũi 

khoan, cắt, đục, vỏ bánh xe,… 

  5119 
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Phụ lục 18: Khung hạch toán CPMT gồm 5 loại CP, doanh thu môi trường 

 

STT LOẠI CHI PHÍ NỘI DUNG CHI TIẾT 

1 Xử lý chất thải và chất 

phát thải 

- Khấu hao thiết bị  

- Bảo dưỡng vận hành nguyên vật liệu và dịch 

vụ 

- Tiền lương 

- Thuế tài nguyên 

- Phí môi trường 

- Khoản tiền phạt 

- Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý môi trường, 

- Các khoản dự phòng cho các chi phí làm 

sạch và phục hồi 

2 Quản lý giảm thiểu và 

quản lý môi trường 

- Dịch vụ bên ngoài  

- Tiền lương cho những người tham gia quản 

lý môi trường 

- Nghiên cứu và phát triển 

- CP cho các công nghệ sạch hơn 

- CP quản lý môi trường khác.  

 

3 CP phân bổ cho bán 

sản phẩm và chất thải 

- DN ngành KTCBKD đá không có CP này.  

 

4 CP tái chế đầu ra phi 

sản phẩm và chất thải 

- DN ngành KTCBKD đá không có CP này.  

 

5 Doanh thu môi trường - Doanh thu bán các chất thải rắn: đất, đá vụn, 

đá vệ sinh, các phế liệu từ các mũi khoan, 

đục, xay,… 
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Phụ lục 19: Danh mục các CPMT của các DNKTCBKD đá xây dựng trên địa 

bàn các tỉnh Đông Nam Bộ 

ST

T 

MÔI 

 TRƯỜNG 

 

LOẠI CHI PHÍ 

THEO DÕI 

CÔNG 

TY 

ĐỀ 

XUẤT 

1 Không khí, 

 khí hậu 

1. CP nghiên cứu giải pháp sản xuất 

sạch hơn 

 x 

2. CP đo đạc môi trường hoạt động liên 

quan. 

x  

2 Nước thải 1. CP vận hành hệ thống nước thải x  

2. CP nạo vét mương, cống x  

3. CP thuê đo đạc chất lượng nước thải x  

4. CP tập huấn liên quan đến chất 

lượng nước thải 

 x 

5. Khấu hao hệ thống xử lý nước thải x  

3 Chất thải 

rắn 

1. Phí rác thải (thuê công ty môi trường 

đô thị trên địa bàn các tỉnh Đông Nam 

Bộ) 

x  

2. Tiền lương cho công nhân quét dọn 

vệ sinh công ty 

x  

3. Giá mua nguyên vật liệu đầu vào trở 

thành chất thải 

 x 

4. Tiền bán phế liệu  x 

4 Đa dạng 

sinh học 

 và cảnh 

quan 

1. Mua cây cảnh  x 

2. Thuê chăm sóc  x 

3. Cải tạo cảnh quan khu vực công ty  x 

4. Khấu hao vườn hoa cây cảnh.  x 

5 Tiếng ồn và  

độ rung 

1. Các thiết bị giảm ồn  x 

2. Các khoản đền bù do độ rung khi nổ 

mìn làm ản hưởng đến người dân khu 

vực xung quanh 

x  

 

 


