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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ngày càng phát triển, cùng với quá trình hội nhập của nền kinh 

tế, các hoạt động sự nghiệp ngày càng phong phú và đa dạng, góp 

phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để các 

hoạt động sự nghiệp thực sự vận hành theo cơ chế thị trường thì phải 

có phương hướng và giải pháp phát triển phù hợp. Một trong những 

biện pháp được quan tâm đó là phải xây dựng một hệ thống kế toán 

hoàn chỉnh bao gồm cả kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

Trong đó, đề cao vai trò của kế toán quản trị  mới có thể phát huy 

đầy đủ chức năng thông tin và chức năng kiểm tra của bộ phận kế 

toán trong mỗi đơn vị. 

Con người được vũ trang bằng những tri thức hiện đại sẽ là 

động lực cơ bản của sự phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy giáo dục, 

đào tạo luôn giữ vai trò cốt tử đối với mỗi quốc gia. Nằm trong hệ 

thống giáo dục của Việt Nam, Trường Cao Đẳng Nghề Thanh niên 

Dân tộc Tây Nguyên đã không ngừng đổi mới, vươn lên phát triển, 

hiện nay là một trong 15 trường trọng điểm của cả nước tham gia Dự 

án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề, được đầu tư nâng cấp toàn diện, 

trong đó có 5 nghề trọng điểm được đầu tư tập trung để đạt chuẩn 

quốc gia. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ to lớn mà Đảng và Nhà 

Nước giao phó, trong quá trình hoạt động, Nhà trường phải luôn chủ 

động đáp ứng các yêu cầu về quản lý kinh tế - tài chính, tăng cường 

quản lý kiểm soát các khoản chi tiêu từ quỹ Ngân sách nhà nước cấp 

hay các nguồn kinh phí khác như thu sự nghiệp, phí, lệ phí, viện trợ 

không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài, quản lý tài sản công, kịp 

thời đưa ra những thông tin quan trọng cho các nhà quản lý 
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trong việc hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và 

ra quyết định nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán và hiệu 

quả quản lý của Nhà nước và đơn vị 

Qua nghiên cứu lý luận về kế toán quản trị và thực trạng công 

tác kế toán tại Trường Cao Đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây 

Nguyên, tác giả chọn đề tài “Vận dụng kế toán quản trị tại Trường 

Cao Đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên” cho Luận văn 

Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa lý luận về kế toán quản trị và vận dụng những 

nội dung phù hợp của kế toán quản trị có thể áp dụng đối với các 

trường cao đẳng nghề 

- Đánh giá thực trạng  của việc vận dụng kế toán quản trị tại 

Trường Cao Đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên. 

- Đưa ra những giải pháp tổ chức thực hiện kế toán quản trị 

tại Trường Cao Đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Nội dung kế toán quản trị vận dụng 

vào các trường cao đẳng nghề  

- Phạm vi nghiên cứu: Vận dụng các nội dung của kế toán 

quản trị tại Trường Cao Đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây 

Nguyên. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp luận dựa trên cơ sở 

chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử và các 

phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương pháp thu thập, nghiên 

cứu tài liệu; phương pháp thống kê; phương pháp phân tích và tổng 

hợp; phương pháp so sánh, đánh giá; phương pháp chuyên gia… dựa 
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trên tài liệu của đơn vị vận dụng với điều kiện cụ thể và cơ chế chính 

sách hiện hành. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Về mặt cơ sở lý luận, luận văn đã góp phần làm rõ bản chất 

của kế toán quản trị, khẳng định vai trò và vị trí của kế toán quản trị 

trong các trường cao đẳng nghề  

-Về ý nghĩa thực tiễn, luận văn đã nêu được thực trạng công 

tác kế toán quản trị tại Trường Cao Đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc 

Tây Nguyên và đưa ra các nội dung kế toán quản trị có thể vận dụng 

tại Trường Cao Đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên 

6. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận chung và danh mục tài liệu tham 

khảo, luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận để vận dụng  KTQT vào các trường 

cao đẳng nghề 

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán quản trị tại Trường 

Cao Đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên 

Chương 3: Vận dụng kế toán quản trị tại Trường Cao Đẳng 

Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên  

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀO 

CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

1.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của kế toán quản 

trị 

Kế toán quản trị ra đời và phát triển trên thế giới có thể đánh 

dấu từ đầu thế kỷ 19, về cơ bản quá trình phát triển của KTQT có thể 
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chia thành 4 giai đoạn chính sau đây: 

- Giai đoạn trước những năm 1950 

- Giai đoạn từ sau năm 1950 đến năm 1985 

- Giai đoạn từ sau năm 1985 đến năm 1995 

- Giai đoạn từ năm 1995 đến nay 

1.1.1. Khái niệm, vị trí và bản chất của kế toán quản trị 

a. Khái niệm về kế toán quản trị 

Theo luật kế toán Việt Nam ngày 17/06/2003 tại khoản 3 điều 

4 quy định: „„Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và 

cung cấp thông tin kinh tế tài chính theo yêu cầu quản trị và ra quyết 

định kinh tế tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán‟‟  

b. Vị trí của kế toán quản trị 

c. Bản chất của kế toán quản trị 

- Kế toán quản trị không chỉ thu thập, xử lý và cung cấp các 

thông tin về các nghiệp vụ kinh tế đã thực sự hoàn thành, đã ghi chép 

hệ thống hóa trong các sổ kế toán mà còn xử lý, cung cấp các thông 

tin phục vụ cho việc ra quyết định quản trị.  

- KTQT chỉ cung cấp những thông tin về hoạt động kinh tế tài 

chính trong phạm vi yêu cầu quản lý nội bộ của một đơn vị kinh tế.  

- KTQT là một bộ phận cấu thành không thể tách rời của hệ 

thống kế toán, có nhiệm vụ tổ chức hệ thống thông tin kinh tế, tài 

chính trong doanh nghiệp.  

1.1.2. Đặc điểm thông tin của Kế toán quản trị 

Thông tin trong kế toán quản trị là thông tin quản lý, không 

phải thông tin tài chính đơn thuần.  

Thông tin KTQT cung cấp không chỉ là thông tin quá khứ, 

thông tin hiện tại mà còn bao gồm các thông tin ước tính tính cho 

tương lai (kế hoạch, dự toán). 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%B4ng_tin_qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD&action=edit&redlink=1
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Thông tin mà kế toán quản trị cần nắm bắt bao gồm cả thông 

tin tài chính và thông tin phi tài chính. 

Thông tin KTQT có tính kịp thời hơn là độ chính xác, vì thông 

tin càng nhanh thì các vấn đề sớm được giải quyết, làm tăng sức cạnh 

tranh.  

1.1.4. Vai trò của kế toán quản trị  

a. Vai trò của kế toán quản trị trong quản trị, điều hành đơn 

vị kinh tế.  

b. Vai trò của kế toán quản trị xét trong mối quan hệ với 

chức năng quản lý 

1.2.  ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG 

NGHỀ Ở VIỆT NAM  

1.2.1. Đặc điểm hoạt động của các trƣờng Cao đẳng nghề  

Trường cao đẳng nghề là đơn vị sự nghiệp, có quyền tự chủ và 

tự chịu trách nhiệm về hoạt động dạy nghề theo quy định của phát 

luật. Hoạt động của trường cao đẳng nghề dựa vào 2 nguồn lực chính 

là: Nguồn lực về cơ sở vật chất (tài lực, vật lực, nhân lực, đất đai, 

trường sở, trang thiết bị,...) phục vụ giảng dạy và học tập; Nguồn lực 

phi vật chất (việc tạo ra môi trường giáo dục thống nhất, các yếu tố 

tinh thần, sự ủng hộ chủ trương giáo dục, sự tư vấn, trao đổi thông 

tin, kinh nghiệm)... Do đó, trường cao đẳng nghề có những đặc điểm 

riêng về sản phẩm đào tạo, quá trình đào tạo, nguồn tài chính. 

1.2.2. Công tác quản lý tài chính của các trƣờng Cao đẳng 

nghề 

Công tác quản lý tài chính của các trường cao đẳng nghề trước 

đây còn mang nặng tính bao cấp, các trường hết sức thụ động trông 

chờ vào nguồn kinh phí được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước. Từ 

khi nghị định 43/2006/NĐ-CP được ban hành thì các đơn vị sự 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phi_t%C3%A0i_ch%C3%ADnh&action=edit&redlink=1
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nghiệp được tự chủ tài chính, được chủ động bố trí kinh phí để thực 

hiện nhiệm vụ, được ổn định kinh phí hoạt động thường xuyên do 

ngân sách Nhà nước cấp, được vay vốn tín dụng ngân hàng, chủ 

động về biên chế, chế độ tiền công, hình thành cơ chế quản tài chính 

mới thông thoáng hơn phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính của các 

đơn vị sự nghiệp trong điều kiện mới. 

Công tác quản lý tài chính theo cơ chế mới có ảnh hưởng nhất 

định đến công tác tài chính kế toán của trường CĐN. Do vậy để có 

thể huy động và sử dụng tốt nguồn tài chính, các trường CĐN phải 

áp dụng nhiều biện pháp quản lý giáo dục, trong đó cần vận dụng 

KTQT để quản lý tài chính của đơn vị chủ động, tiết kiệm, có hiệu 

quả, tránh thất thoát, lãng phí. 

1.2.3. Sự cần thiết của vận dụng kế toán quản trị trƣờng 

cao đẳng nghề 

Trong bối cảnh Việt Nam chịu sự cạnh tranh khốc liệt của cơ 

chế thị trường trong và ngoài nước về lĩnh vực đào tạo. Để thắng lợi 

trong cạnh tranh, các nhà quản trị các trường phải quản lý, sử dụng 

có hiệu quả các nguồn lực để đạt mục tiêu về chất lượng đào tạo và 

nghiên cứu khoa học mới có thể thu hút được học sinh, sinh viên và 

thu hút được các nguồn tài trợ của các tổ chức trên thế giới.  

Mặt khác, nguồn ngân sách Nhà nước cấp ngày càng hạn hẹp, 

Nhà nước đã dần trao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị hành 

chính sự nghiệp. Do vậy, các đơn vị phải luôn chủ động đáp ứng các 

yêu cầu về quản lý kinh tế- tài chính, tăng cường kiểm soát các 

khoản chi tiêu từ quỹ Ngân sách nhà nước cấp hay các nguồn kinh 

phí khác. Vì vậy, việc vận dụng các công cụ quản lý, trong đó có kế 

toán quản trị là hết sức cần thiết. 
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1.3. NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC TRƢỜNG 

CAO ĐẲNG NGHỀ 

1.3.1. Một số điểm khác biệt giữa Doanh nghiệp và trƣờng 

Cao đẳng nghề 

- Mục tiêu hoạt động chính của các Doanh nghiệp là lợi nhuận 

trong khi đó mục tiêu của trường nghề là mục tiêu vì xã hội, là đạo 

tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội  

- Đầu vào của quá trình sản xuất là vật chất (nguyên vật liệu), 

còn đầu vào của quá trình đào tạo là người học. 

-  Quá trình tạo ra sản phẩm ở Doanh nghiệp là quá trình con 

người sử dụng công cụ lao động tác động lên vật chất tạo ra sản phẩm 

thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, còn  quá trình đào tạo là sự tác 

động qua lại giữa người dạy và người học thông qua các phương tiện 

dạy học. 

- Thước đo xác định giá trị sản phẩm đầu ra của DN là tiền tệ, 

còn thước đo xác định chất lượng nguồn nhân lực đầu ra của quá 

trình đào tạo là thể lực và trí lực  

- Khách hàng của Doanh nghiệp là người tiêu dùng có nhu cầu 

trên thị trường, còn khách hàng của trường nghề là thị trường lao 

động  

1.3.2. Lập dự toán trong Trƣờng Cao đẳng Nghề 

a. Vai trò của việc lập dự toán trong Trường Cao đẳng Nghề 

b. Trình tự và phương pháp xây dựng dự toán 

- Lập dự toán nguồn thu sự nghiệp 

+ Dự toán ngân sách Nhà nước  

+ Dự toán nguồn thu hoạt động sự nghiệp:  

- Dự toán chi sự nghiệp  

- Chi hoạt động thường xuyên  
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- Chi hoạt động không thường xuyên:  

c. Dự toán kết quả hoạt động tài chính 

d. Dự toán phân phối kết quả hoạt động tài chính 

1.3.3. Kiểm tra, đánh giá thực hiện dự toán trong Trƣờng 

Cao đẳng Nghề 

a. Xây dựng báo cáo kế toán quản trị 

b. Kiểm soát công tác thu -chi 

- Kiểm soát công tác thu  

- Kiểm soát công tác chi 

c. Đánh giá tình hình hoạt động giữa thực hiện và dự toán 

1.3.4. Ra quyết định quản lý trong Trƣờng Cao đẳng Nghề 

a. Thu thập thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn 

hạn 

- Phân tích biên và ứng dụng phân tích biên 

- Quyết định tiếp tục hay loại bỏ đối với đào tạo một ngành 

học: Trên cơ sở thu thập thông tin, nhận diện chi phí tương quan (chi 

phí cơ hội) và chi phí không tương quan (chi phí chìm).  

b. Phân  tích  mối  quan  hệ  chi  phí- số  lượng- kết quả 

hoạt động 

Phân tích CVP là xem xét mối quan hệ nội tại của các nhân tố: 

mức thu học phí, số lượng HSSV, chí phí khả biến, chi phí bất biến, 

đồng thời xem xét sự ảnh hưởng của các nhân tố đó tới hiệu quả hoạt 

động của đơn vị. Trong trường CĐN cũng có thể áp dụng mô hình 

này trong đào tạo nghề để làm sao chi phí bỏ ra là thấp nhất mà số 

thu đảm bảo đủ chi và có tích luỹ. Từ việc phân tích này sẽ cung cấp 

thông tin hữu ích cho việc ra quyết định của Ban giám hiệu Nhà 

trường. Nội dung phân tích CPV gồm:  

+ Phân tích điểm hòa vốn: 
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+ Phân tích mức đào tạo HSSV cần thiết để đạt được mức lãi 

mong muốn 

+ Xác định mức thu học phí với số lượng sinh viên cần đào 

tạo, chi phí và lợi nhuận mong muốn. 

Để phân tích CVP, kế toán thường sử dụng các công cụ như: 

số dư đảm phí, tỷ lệ số dư đảm phí, kết cấu chi phí và những số liệu 

liên quan giữa biến phí và định phí…qua quá trình phân tích này nhà 

quản trị sẽ nhận thức được sự thay đổi nào làm tăng hay không tăng 

lợi nhuận. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, để có 

thể tồn tại và phát triển bền vững, các trường cao đẳng nghề phải 

không ngừng thay đổi tư duy về cách quản lý của mình. Để đáp ứng 

tốt yêu cầu trên, việc vận dụng kế toán quản trị là hết sức cần thiết. 

chính phần hành KTQT sẽ là công cụ giúp cho các nhà quản trị có 

những quyết định quản lý đúng đắn nhất. 

Ở chương 1 này tác giả đã nghiên cứu cơ sở lý luận về kế 

toán quản trị nói chung như: khái niệm, bản chất, đặc điểm thông 

tin và vai trò của KTQT. Tác giả đã nêu bật sự cần thiết của 

KTQT và nội dung thích hợp của kế toán quản trị có thể vận dụng 

trong các trường cao đẳng nghề nhằm quản lý các nguồn lực, các 

hoạt động tài chính một cách hiệu quả và là cơ sở cho việc xem xét 

thực trạng của Trường Cao Đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây 

Nguyên có thể vận dụng kế toán quản trị trong chương 2 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC  

TÂY NGUYÊN 

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

THANH NIÊN DÂN TỘC TÂY NGUYÊN  

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trƣờng Cao 

Đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên 

 Trường Cao Đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên trực 

thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk, được thành lập năm 2007 trên cơ sở 

Trường Trung cấp Thủy lợi Tây nguyên và trường Công nhân Xây 

dựng Đắk Lắk (năm 1978).  Trường có vị trí thuận lợi tại trung tâm 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, vùng Tây Nguyên, có tổng 

diện tích đất hiện tại là 8,5 ha (Diện tích xưởng thực hành: 24.000m
2
, 

đang xây dựng mới một nhà xưởng; Phòng học lý thuyết: 24 phòng; 

Ký túc xá đảm bảo chỗ ở cho khoảng 1.000 học sinh- sinh viên). 

Hiện nay trường đang đào tạo khoảng 3.000 học sinh – sinh viên với 

tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên là 265 người (trong đó 60 

người có trình độ trên đại học). 

Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo đa ngành nghề ở 3 cấp 

trình độ (Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp nghề) cho 20 nghề thuộc 8 

nhóm nghề: Công nghệ thông tin; Xây dựng – Thủy lợi; Cơ khí – 

Công nghệ ô tô; Dệt may – Kỹ thuật nữ công; Điện – Điện tử; Chế 

biến nông lâm sản – thực phẩm; Nông lâm – Thú y; Dịch vụ - Xã hội. 

Đồng thời, Nhà trường còn đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

nghề, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; đào tạo phục vụ xuất khẩu lao 

động; liên kết đào tạo trình độ đại học; nghiên cứu khoa học, ứng 

dụng kỹ thuật công nghệ; tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ... cho 
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các nghề thuộc nhóm công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, dịch vụ 

theo quy định của pháp luật.  

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 

Trường CĐN TNDT Tây Nguyên là Đơn vị sự nghiệp có 

nguồn thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, 

phần còn lại được ngân sách Nhà nước cấp (gọi tắt là đơn vị sự 

nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động) 

Thực hiện theo Đề án Thành lập Trường Cao Đẳng Nghề 

Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên, lập ngày 10/3/2007; đã được Hội 

nghị Liên tịch gồm Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Đoàn thể và lãnh 

đạo các đơn vị của trường thảo luận thống nhất và đã được Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Công văn số 1690/UBND-VX 

ngày 24/5/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc đề nghị 

thành lập Trường Cao Đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên. 

2.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG CAO 

ĐẲNG NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC TÂY NGUYÊN  

2.2.1. Mô hình kế toán áp dụng tại Trƣờng  

Bộ máy kế toán của Trường Cao Đẳng Nghề Thanh niên Dân 

tộc Tây Nguyên được tổ chức theo mô hình kế toán tập trung, phòng 

Tài chính- kế toán chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ công 

tác kế toán tài chính và thống kê của đơn vị.  

2.2.2. Chế độ kế toán áp dụng ở trƣờng  

Chế độ kế toán đang áp dụng tại Trường Cao Đẳng Nghề 

Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên hiện nay là chế độ kế toán hành 

chính sự nghiệp ban hành theo quyết định 19/2006/QĐ-BTC ban 

hành ngày 30/03/2006  của Bộ trưởng Bộ tài chính và Thông Tư 

185/2010/TT-BTC ban hành  ngày 15/01/2010 về sửa đổi bổ sung 

chế độ kế toán HCSN ban hành theo QĐ19/2006/QĐ-BTC. Theo 
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quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP 

ngày 31/5/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán 

nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Hệ thống kế 

toán này bao gồm bốn nội dung cơ bản sau : 

- Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 

- Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 

- Tổ chức hệ thống sổ kế toán 

- Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán 

2.3. THỰC TRẠNG VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐỐI 

VỚI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC 

TÂY NGUYÊN  

Với yêu cầu quản lý tài chính theo cơ chế mới, trong công tác 

quản lý tài chính của Trường đã có biểu hiện của KTQT, thể hiện 

trong công tác lập dự toán, công tác kiểm tra kiểm soát thực hiện so 

với dự toán và cung cấp thông tin thích hợp, kịp thời cho việc ra các 

quyết định của nhà quản trị trường. 

2.3.1. Công tác lập dự toán 

Hiện nay, nhu cầu chi tiêu của Trường ngày càng tăng cao, 

nhất là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ giảng dạy, đào 

tạo Nghề, phải đảm bảo chi lương và các khoản theo lương thường 

xuyên tăng theo lộ trình của Chính phủ. Trong khi đó, nguồn kinh 

phí Nhà nước cấp càng ngày càng hạn hẹp và trong tương lai gần có 

thể sẽ không cấp phát nữa. Do đó, yêu cầu lập dự toán của Trường 

phải chủ động trên tinh thần nguồn kinh phí được cấp và nguồn thu 

để thực hiện. Hiện nay, Trường rất chú trọng khi xây dựng dự toán từ 

chi tiết đến tổng thể để trường sử dụng kinh phí chủ động, có hiệu 

quả đáp ứng nhiệm vụ hoạt động của đơn vị. Lập dự toán, đây chính 
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là sự vận dụng kế toán quản trị nhằm giúp nhà quản lý đơn vị chủ 

động trong điều hành nguồn kinh phí của Trường.  

a. Các căn cứ để lập dự toán 

b. Quy trình lập dự toán 

c. Nội dung lập dự toán 

- Lập dự toán thu 

+ Thu từ NSNN, bao gồm 

       - Kinh phí thực hiện tự chủ 

       - Kinh phí không thực hiện tự chủ 

+ Thu từ nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu khác: 

       - Nguồn thu học phí 

       - Thu phí 

       - Thu từ hoạt động dịch vụ 

- Lập dự toán chi 

+ Dự toán các khoản chi thanh toán cá nhân 

+ Dự toán chi mua sắm hàng hóa dịch vụ 

 + Dự toán chi đầu tư phát triển 

+ Dự toán chi sự nghiệp khác 

2.3.2. Kiểm tra, kiểm soát đánh giá tình hình thực hiện dự toán 

a. Kiểm tra nguồn thu học phí, lệ phí 

Vào đầu mỗi học kỳ, Phòng TC-KT thông báo mức học phí và 

thời gian đóng cho HSSV tất cả các hệ đào tạo trong Trường. Học 

phí được thu theo quy định của Nhà Nước. Mức thu phí được thu 

theo Thông tư số 63/2003/TT-BTC ngày 26/06/2003 của Bộ tài chính 

b. Kiểm tra chi từ nguồn ngân sách và nguồn thu sự nghiệp 

* Kiểm tra nguồn ngân sách 

* Kiểm tra chi từ nguồn thu sự nghiệp 

+ Kiểm soát nhóm chi thanh toán cá nhân 
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+ Kiểm tra nhóm chi mua sắm hàng hóa dịch vụ 

+ Kiểm tra nhóm chi đầu tư phát triển 

+ Kiểm tra nhóm chi sự nghiệp khác 

2.3.3. Cung cấp thông tin thích hợp cho việc ra quyết định 

* Báo cáo tính toán hiệu quả theo từng lớp học.  

Trong những năm gần đây, số lượng HSSV theo học các 

ngành nghề đào tạo ở Trường liên tục biến động, đặc biệt là Khoa 

Nông lâm- Thú y, việc tuyển sinh cho một số nghề thuộc khoa này 

rất khó khăn, nhất là các hệ của nghề Lâm sinh và khuyến nông lâm. 

Không những số lượng HSSV tuyển được thấp mà còn bỏ học dần 

đến khi ra Trường. Nhà trường rất cần có sự tính toán về tài chính để 

thấy được chi phí bỏ ra và cần bao nhiêu sinh viên với mức học phí 

như thế nào thì Nhà trường trang trải chi phí và có tích lũy.  

* Báo cáo tính hiệu quả của từng hệ đào tạo  

Hiện nay, Trường CĐN TNDT Tây Nguyên là Trường đào tạo 

đa ngành nghề ở 3 cấp trình độ. Ban Lãnh đạo Nhà trường luôn quan 

tâm đến vấn đề này và đã đưa ra nhiều biện pháp để thu hút người 

học đối với các nghề này nhưng vẫn chưa đạt kết quả mong muốn. 

Hiện tại nhà trường cũng chưa có số liệu báo cáo hiệu quả tài chính 

của từng nhóm nghề để so sánh với các nhóm nghề khác. Đặc biệt, 

Nhà trường chưa thực hiện phân tích được hiệu quả của từng ngành 

đào tạo để có thể so sánh với các ngành khác, do đó chưa có những 

quyết định phù hợp trong hoạt động đào tạo cũng như chưa sắp xếp 

lại biên chế nhân sự của từng Khoa.  

* Phân tích thông tin chi phí phục vụ cho việc ra quyết định 

ngắn hạn.  

Cho đến nay, hệ thống báo cáo của Nhà trường nhất là các báo 

cáo về tình hình tài chính chỉ mang tính tổng hợp chung cho toàn 
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trường, Nhà trường chưa thực hiện việc hạch toán chi tiết chi phí cho 

từng hoạt động đào tạo nghề để cung cấp thông tin chi phí thích hợp 

cho Lãnh đạo để có thể đưa ra quyết định về hoạt động đào tạo của 

Trường một cách hiệu quả.  

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ CÁC NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ 

VẬN DỤNG KTQT TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

THANH NIÊN DÂN TỘC TÂY NGUYÊN 

2.4.1. Đánh giá chung 

-Về tổ chức bộ máy Tài chính - kế toán: Bộ máy kế toán hiện 

tại của trường đã được tổ chức hợp lý, nhưng chưa có bộ phận 

KTQT riêng 

- Công tác kế toán ở trường vẫn tập trung chủ yếu thực hiện kế 

toán tài chính chưa quan tâm đến quá trình thu nhận, cung cấp thông 

tin cho mục tiêu kế toán quản trị. Tuy nhiên, trong công tác kế toán 

của trường đã có những biểu hiện nhất định của kế toán quản trị 

như: lập dự toán thu, chi tài chính; phản ánh các khoản thu chi theo 

từng hoạt động riêng, có tiến hành phân tích báo cáo quyết toán 

nhưng vẫn còn sơ sài, chỉ dừng lại ở việc so sánh chỉ tiêu kỳ này so 

với kỳ trước hoặc so với dự toán. Việc phân tích nguyên nhân chênh 

lệch và ứng dụng nó để ra quyết định trong tương lai thì không được 

thực hiện.  

- Về phân tích mối quan hệ C-V-P, thiết lập thông tin kế toán 

quản trị phục vụ cho việc ra quyết định thì trường chưa có đủ thông 

tin để phân tích. 

- Nhà trường chỉ phân loại chi phí theo mục lục ngân sách để 

phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính, còn đối với cách phân loại 

theo những tiêu thức thích hợp phục vụ cho yêu cầu của KTQT thì 

chưa thực hiện 
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- Về công tác kiểm tra, kiểm soát đánh giá hoạt động thu, chi 

so với dự toán đã được nhà trường thực hiện thường xuyên, với hệ 

thống các báo cáo kế toán phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát, 

đánh giá tại trường do đó trường chưa xảy ra tình trạng sử dụng 

nguồn kinh phí không có trong dự toán được lập. Nếu có những 

khoản chi nào vượt mức so với dự toán thì nhà trường sẽ tìm ra 

nguyên nhân và có hướng điều chỉnh kịp thời.  

- Nhân sự của bộ phận Tài chính – kế toán phần lớn chưa được 

trang bị kiến thức về kế toán quản trị, các nhà quản trị nhà trường 

vẫn chưa nhận thức được vai trò quan trọng cũng như tính hữu ích 

của thông tin kế toán quản trị trong quá trình điều hành và ra quyết 

định của đơn vị mình 

2.4.2. Các nguyên nhân hạn chế vận dụng KTQT tại trường 

Nguyên nhân khách quan 

- Kế toán quản trị đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp ở 

Việt Nam còn khá mới mẻ, chưa có văn bản pháp luật nào quy định 

cũng như hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong các đơn vị 

HCSN 

- Do các báo cáo kế toán quản trị không mang tính bắt buộc 

- Do cơ chế tập trung quan liêu bao cấp kéo dài, các Trường 

công lập hoạt động dựa vào phần lớn nguồn kinh phí Nhà Nước cấp 

chỉ quen với các chỉ tiêu trên đưa xuống nên chưa thấy được sự cần 

thiết của các thông tin kế toán quản trị 

Nguyên nhân chủ quan 

- Mô hình tổ chức quản lý trong Đơn vị còn ảnh hưởng nhiều 

của cơ chế cũ, chậm đổi mới 

- Do trình độ quản lý của Ban lãnh đạo nhà trường chưa được 

trang bị kiến thức và nhận thức về tầm quan trọng của kế toán quản trị 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Ở chương này, tác giả đã giới thiệu khái quát về tình hình hoạt 

động, tổ chức quản lý, tổ chức bộ máy kế toán của Trường Cao đẳng 

nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên. Qua nghiên cứu tình hình thực 

tế tại trường thì tác giả thấy trong công tác kế toán đã có biểu hiện 

của kế toán quản trị như tiến hành lập dự toán, kiểm tra kiểm soát 

việc thực hiện dự toán, phân tích quyết toán, tuy nhiên những thông 

tin kế toán đó chủ yếu  nhằm mục đích là cung cấp cho các cơ quan 

chức năng hơn là các nhà quản trị, nội dung còn khá sơ sài, được lập 

một cách cứng nhắc, thiếu tính linh hoạt, còn phụ thuộc vào kinh 

nghiệm của người lập, phần lớn chưa làm rõ được vai trò quan 

trọng của kế toán quản trị là cung cấp thông tin hữu ích cho việc lập 

kế hoạch, tổ chức điều hành hoạt động, kiểm tra kiểm soát và ra 

quyết định của nhà quản trị trường.  

Để giúp các nhà quản trị trường quản lý, điều hành có hiệu 

quả, ở chương 3 tác giả sẽ nêu lên những nội dung của kế toán 

quản trị có thể vận dụng được tại Trường Cao Đẳng Nghề Thanh 

niên Dân tộc Tây Nguyên 

 

CHƢƠNG 3 

VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƢỜNG CAO 

ĐẲNG NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC TÂY NGUYÊN 

3.1. QUAN ĐIỂM CỦA VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN 

TRỊ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THANH NIÊN DÂN 

TỘC TÂY NGUYÊN 

Khi tổ chức vận dụng kế toán quản trị tại trường cần phải đảm 

bảo các yêu cầu sau: 

Hoạt động của Trường gần như một doanh nghiệp, vì vậy 
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trường có thể vận dụng Luật kế toán và thông tư số 53/2006/TT-BTC 

ngày 12/06/2006 hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh 

nghiệp để vận dụng trong công tác tài chính của đơn vị. 

Thông tin kế toán cung cấp cho các nhà quản lý phải là thông 

tin có tính linh hoạt, muốn thông tin cung cấp chính xác, kịp thời cho 

nhu cầu quản lý thì cần phải tin học hóa, ứng dụng các phần mềm 

hiện đại quản lý thông tin, nhằm xây dựng hệ thống thông tin mang 

tính tự động hóa cao. 

Khi tổ chức sắp xếp, phân công lại công việc cần xuất phát từ 

yêu cầu quản lý, trình độ kinh nghiệm của nhân sự kế toán sao cho 

phù hợp, đáp ứng được yêu cầu vận dụng kế toán quản trị nhưng 

không làm thay đổi quá lớn về mặt tổ chức bộ máy kế toán của 

trường. 

3.2. TỔ CHỨC VẬN DỤNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC 

TÂY NGUYÊN  

3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán phục vụ cho kế toán quản 

trị 

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán là mô hình kết hợp: Gắn hệ 

thống KTQT với hệ thống kế toán tài chính trong một hệ thống kế 

toán thống nhất với bộ máy kế toán chung và công tác kế toán chung 

Theo mô hình này kế toán quản trị được tổ chức thực hiện kết 

hợp với kế toán tài chính, kế toán ở Nhà trường sẽ sử dụng hệ thống 

tài khoản kế toán thống nhất và hệ thống sổ thống nhất để ghi chép 

nhằm phản ánh, hệ thống hoá và sử lý thông tin kế toán đáp ứng yêu 

cầu thông tin cho quản lý. 

 Tổ chức kế toán tài chính hỗn hợp với kế toán quản trị tránh 

được sự trùng lắp giữa hạch toán chi tiết với kế toán quản trị. Bộ máy 
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kế toán trong Nhà trường được tổ chức thống nhất bao gồm các bộ 

phận kế toán theo các phần hành công việc, mỗi bộ phận kế toán đều 

thực hiện cả phần kế toán tài chính và kế toán quản trị theo phần 

hành kế toán được phân công.  

3.2.2. Tổ chức hạch toán ban đầu  

Kế toán tài chính và Kế toán quản trị có mối quan hệ chặt chẽ 

với nhau. Chúng đều là công cụ quản lý giúp quản lý, giám đốc và sử 

dụng hiệu quả các nguồn lực kinh tế của tổ chức, đều sử dụng chứng 

từ ban đầu làm cơ sở tính toán các chỉ tiêu kinh tế- tài chính. Thông 

tin của kế toán quản trị cung cấp đều từ số liệu kế toán. Khi có 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán căn cứ vào chứng từ ban đầu để 

hạch toán và phân loại chi phí theo mục lục ngân sách để phục vụ 

cho việc lập báo cáo tài chính. Trên cơ cở các chứng từ kế toán đó, 

KTQT phân loại chi phí theo những tiêu thức thích hợp phục vụ cho 

yêu cầu quản lý của nhà trường như: có thể chi tiết theo định phí và 

biến phí, vừa chi tiết theo đối tượng chịu chi phí để xác định kết quả 

cho từng nghề đào tạo chịu chi phí đó.  

3.2.3. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán, sổ kế toán 

Bộ phận tài chính- kế toán khi tổ chức hệ thống tài khoản và 

hệ thống sổ kế toán để cung cấp thông tin về các khoản thu, chi phát 

sinh ở Trường, phải sử dụng hệ thống tài khoản kế toán thống nhất 

dùng cho các đơn vị HCSN và hệ thống sổ thống nhất để ghi chép để 

khi đối chiếu thông tin chi tiết của KTQT với thông tin tổng hợp của 

kế toán tài chính mới chính xác, đem lại hiệu quả.  



20 

3.3. HOÀN THIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN 

QUẢN TRỊ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THANH NIÊN 

DÂN TỘC TÂY NGUYÊN 

3.3.1. Hoàn thiện công tác lập dự toán 

- Đơn vị sẽ tiến hành lập dự toán từ chi tiết đến tổng thể nhằm 

sử dụng kinh phí chủ động, có hiệu quả đáp ứng nhiệm vụ hoạt động 

của đơn vị. Cụ thể, tất cả các cấp trong đơn vị đều cùng lập dự toán, 

dự toán được lập từ cấp quản lý cấp thấp đến cấp quản lý cao nhất. 

Trong quá trình xây dựng dự toán, yêu cầu các bộ phận cần có sự 

phối hợp nhịp nhàng với nhau. Như vậy, dự toán được lập mới có 

tính chính xác, có tính khả thi cao. 

- Lập dự toán chi phân bổ theo thời gian (theo tháng, quý) để 

Trường chủ động trong quá trình chi tiêu, tránh tình trạng những 

tháng đầu năm thì chi nhiều quá đến các tháng cuối năm thì không 

còn tiền để chi. 

3.3.2. Hoàn thiện công tác kiểm tra kiểm soát, đánh giá, 

phân tích chi phí 

- Xây dựng định mức chi phí trong qui chế chi tiêu nội bộ: mỗi 

nội dung chi tiêu cần phải bổ sung các tiêu chuẩn định mức cụ thể, 

phù hợp với thực tế hoạt động để làm căn cứ chấp hành và để thuận 

tiện trong khâu kiểm tra, kiểm soát. 

- Thiết lập hệ thống báo cáo kiểm soát chi phí: Trong quá trình 

hoạt động thực tế của trường, phát sinh những khoản chi cao hơn 

hoặc thấp hơn so với định mức quy định. Do vậy, cần thiết lập các 

báo cáo kiểm soát để cung cấp thông tin kịp thời cho các nhà quản trị 

ra quyết định điều chỉnh cho phù hợp  
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3.3.3. Hoàn thiện công tác cung cấp thông tin thích hợp cho 

việc ra quyết định 

Để ra quyết định đúng đắn nhà quản trị phải lựa chọn một 

trong nhiều phương án khác nhau, trong đó mỗi phương án được xem 

xét bao gồm rất nhiều thông tin của KTQT và nhà quản trị cần biết 

thông tin nào là thích hợp, thông tin nào không thích hợp cần loại bỏ. 

Công tác cung cấp thông tin ở trường cần thực hiện các nội dung sau: 

a. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – số lượng tuyển sinh – 

kết quả hoạt động 

Mục đích hoạt động của trường CĐN TNDT Tây Nguyên tuy 

không phải là lợi nhuận nhưng cũng có thể vận dụng mô hình này để 

phục vụ cho việc ra quyết định của các nhà quản trị, đó là việc phân 

tích mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí để làm cơ sở lựa chọn các 

phương án khác nhau với mục đích đạt được hiệu quả đào tạo như 

mong muốn. 

* Phân tích điểm hòa vốn:  

Điểm hòa vốn là điểm mà ở đó tổng thu bằng tổng chi phí. Ý 

nghĩa của việc cần xác định điểm hòa vốn là giúp Nhà quản lý xác 

định được định mức thu học phí, tính toán được số lượng đào tạo và 

số thu từ hoạt động đào tạo và chi phí phải bỏ ra để đạt được hiệu 

quả hoạt động đào tạo nghề, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn 

như lựa chọn các phương án đào tạo. 

Để xác định điểm hòa vốn, cần phân loại chi phí hoạt động của 

nhà trường theo cách ứng xử, chia chi phí thành biến phí và định phí. 

Căn cứ vào điểm hòa vốn chúng ta có thể xác định được với số lượng 

HSSV để tổ chức một lớp học mà tại đó đạt được lợi nhuận mong 

muốn.  

Công thức xác định điểm hòa vốn:  
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TFC 

Qhv =  

P- VC  

Trong đó:  

- Qhv: Số lượng HSSV đào tạo hòa vốn.  

- TFC: Tổng định phí  

- P: Mức học phí phải đóng/ 1 sinh viên cho toàn khóa  

- VC: biến phí/1 HSSV cho toàn khóa  

 Định phí là những khoản chi phí không thay đổi theo số 

lượng HSSV đào tạo như: chi phí điện, nước, lương, phụ cấp, giờ 

giảng, chi phí khấu hao, quảng cáo và các khoản chi khác phục vụ 

lớp học. 

Biến phí là những khoản chi phí thay đổi theo số lượng HSSV 

tham gia học tập như: đề thi, giấy thi, chi phí thiết bị thực hành, giáo 

trình, băng đĩa, chi phí làm bằng tốt nghiệp… 

Trước thực trạng tuyển sinh ở hầu hết các nghề càng ngày 

càng khó khăn do sức ép cạnh tranh về giáo dục đào tạo. Nhà trường 

rất cần có sự tính toán về tài chính để thấy được chi phí bỏ ra và cần 

bao nhiêu sinh viên với mức học phí như thế nào thì thực hiện đào 

tạo ngành đó có hiệu quả, từ đó có thể đưa ra các quyết định phù 

hợp.  

b. Ứng dụng thông tin thích hợp trong việc ra quyết định tiếp 

tục đào tạo hay loại bỏ  

Đối với trường học, tuy hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận 

nhưng để có thể cạnh tranh trong vấn đề tuyển sinh thì cần phải tính 

toán mức thu học phí như thế nào cho phù hợp dựa vào việc phân 

tích chi phí. 

Để có cơ sở cho việc ra quyết định về việc tiếp tục hay ngừng 
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đào tạo một nghề nào đó, cần phân loại chi phí đào tạo thành biến 

phí, định phí trực tiếp, định phí gián tiếp.  

Định phí trực tiếp của từng nghề là chi phí có thể tránh được, 

có nghĩa là chi phí sẽ không phát sinh nếu như không tiếp tục đào tạo 

một nghề nào đó. Còn định phí gián tiếp là chi phí không thể tránh 

được, nó là chi phí chung được phân bổ cho các nghề, nếu không 

thực hiện đào tạo một nghề nào đó thì vẫn phải phân bổ hết cho các 

nghề còn lại. Như vậy, định phí trực tiếp là chi phí thích hợp cho việc 

ra quyết định có nên tiếp tục đào tạo hay không đào tạo đối với một 

nghề.  

Việc phân tích thông tin thích hợp sẽ giúp cho nhà quản trị nhà 

trường có những thông tin nhanh, phù hợp, tập trung cho việc ra 

quyết định. Tuy nhiên, để vận dụng được những nội dung của kế toán 

quản trị vào công tác kế toán của Trường, Phòng TC-KT cần phải 

xây dựng hệ thống báo cáo chi tiết, thêm tài khoản chi tiết để phục vụ 

tập hợp nguồn thu và chi phí cho từng nghề đào tạo. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Ở chương này, luận văn đã đưa ra một số nội dung của kế toán 

quản trị có thể vận dụng tại Trường Cao Đẳng Nghề Thanh niên Dân 

tộc Tây Nguyên như: hoàn thiện công tác lập dự toán; kiểm tra đánh 

giá thực hiện so với dự toán; kiểm tra, kiểm soát chi phí; phân tích 

chi phí nhằm cung cấp thông tin cho Ban lãnh đạo nhà Trường trong 

việc đưa ra những quyết định quản trị và để bảo đảm cho việc triển 

khai thực hiện kế toán quản trị tại Trường. 
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KẾT LUẬN 

Từ trước đến nay Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến 

công tác giáo dục và coi giáo dục là một trong những quyết sách 

hàng đầu để xây dựng và phát triển đất nước. Chính vì lẽ đó, Trường 

CĐN TNDT Tây Nguyên đã thường xuyên có những chính sách và 

giải pháp để thúc đẩy sự nghiệp phát triển giáo dục của nước nhà. 

Vận dụng KTQT tại trường sẽ là một tư tưởng chiến lược, một công 

cụ hữu hiệu trong công tác quản lý tài chính. 

Qua nghiên cứu lý luận về kế toán quản trị và tìm hiểu thực 

trạng kế toán quản trị tại Trường CĐN TNDT Tây Nguyên, luận văn 

đã tập trung giải quyết được một số vấn đề sau:  

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán quản trị mà các đơn vị 

sự nghiệp có thu có thể vận dụng như khái niệm KTQT, bản chất, vai 

trò KTQT và một số nội dung thích hợp của KTQT có thể vận dụng tại 

trường Cao đẳng Nghề bao gồm lập dự toán, kiểm tra đánh giá tình 

hình thực hiện dự toán, thiết lập hệ thống báo cáo KTQT, cung cấp 

thông tin thích hợp cho việc ra quyết định của nhà quản trị nhà trường. 

 - Đánh giá khách quan những ưu nhược điểm và nguyên nhân 

của những tồn tại khi vận dụng KTQT trên cơ sở tìm hiểu, phân tích 

thực trạng của việc vận dụng KTQT tại Trường CĐN TNDT Tây 

Nguyên 

 - Từ thực trạng của việc vận dụng KTQT tại Trường CĐN 

TNDT Tây Nguyên, luận văn đã đưa ra một số quan điểm và phương 

hướng hoàn thiện một số nội dung thích hợp của KTQT có thể vận 

dụng tại Trường.  

Với kết quả nghiên cứu trên, hi vọng là tài liệu bổ ích, giúp 

Ban lãnh đạo Nhà trường hiểu rõ hơn về vai trò cung cấp thông tin 

của KTQT và sự cần thiết phải vận dụng KTQT tại trường. Mặt khác, 

để đề tài đi vào thực tiễn thì rất cần có sự phối hợp, hỗ trợ giữa bộ 

phận Tài chính –kế toán và các nhà lãnh đạo Nhà trường. 


