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Tóm tắt: 
 

MFCA (Material Flow Cost Accounting) là công cụ quản lý dòng chảy nguyên vật liệu và chỉ ra 
tầm quan trọng của việc tối ưu hóa các quá trình sản xuất. Nghiên cứu tập trung vào việc kết hợp 
chu trình PDCA (Plan – Do – Check – Act), phương pháp sản xuất sạch hơn và trọng tâm là mô 
hình MFCA để nhận diện những tổn thất trong sản xuất, nhằm tìm ra nguyên nhân gây tổn thất 
nguyên vật liệu, nâng cao hiệu quả sử dụng và giảm thiểu chất thải ra môi trường, tiết kiệm được 
chi phí sản xuất. Kết quả thử nghiệm nghiên cứu MFCA cho thấy chi phí tổn thất vật liệu của 
dòng chất thải thực tế chiếm tới 58,92% tổng chi phí sản xuất, cao hơn rất nhiều so với khi hạch 
toán theo cách truyền thống. 
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quá trình sản xuất; Phương pháp kết hợp. 
  

Abstract: 
 

MFCA (Material Flow Cost Accounting) is a tool of the flow  material  management  and  shows 
the  importance  of  MFCA information  for  optimizing  the  production  process.  This  paper 
focuses on a combination of the PDCA cycle, cleaner production methods and the special 
importance of MFCA method to identify the losses in production, in order to find out the cause 
of the loss of materials, enhance use efficiency, reduce environmental waste and save production 
costs. The results of this experimentshow the loss  of  the  waste  stream  materials  accounts  for 
58.92%  of  the actual total cost of production, much higher than when recorded in the traditional 
way.   
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