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Tóm tắt: 

Kế toán quản trị (KTQT) đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các nhà quản 
trị doanh nghiệp (DN) ra các quyết định và KTQT ngày càng khẳng định là công cụ hữu hiệu để 
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV). Ở khu vực Tây Nguyên, DNNVV chiếm tỷ trọng rất lớn, nên việc vận dụng KTQT 
mà trọng tâm là KTQT truyền thống có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh 
của DNNVV ở khu vực này. Kết quả điều tra 100 DNNVV ở khu vực Tây Nguyên cho thấy bức 
tranh khá toàn diện về tình hình sử dụng KTQT đối với công cụ tính giá, dự toán, đánh giá thành 
quả, hỗ trợ ra quyết định theo quy mô doanh nghiệp, thời gian hoạt động và lĩnh vực hoạt động 
của các DNNVV ở khu vực Tây Nguyên. 
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Abstract: 

 Management accounting plays a very important role in providing information for managers to 
make decisions as well as improving competitiveness of enterprises, especially for small and 
medium enterprises (SMEs). In the Central Highland areas, the majority of enterprises are SMEs 
whose adoption of management accounting practices can improve their competence. The 
research based on the survey among 100 SMEs in the area shows a clear picture of adoption of 
management accounting practices for different functions such as costing, budgeting, performance 
evaluation, and decision making. The adoption of management accounting practices also classify 
enterprises’ characteristicc such as size, age of enterprise, and field of operation.  
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