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Tóm tắt: 
 

Sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) thể hiện đánh giá của họ 
đối với chất lượng thông tin kế toán, chất lượng hệ thống xử lý thông tin, chất lượng đội ngũ 
người làm kế toán và nhận thức của người sử dụng về tính hữu ích của HTTTKT. Nhằm đánh giá 
chất lượng của HTTTKT tại các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng, nghiên cứu này thực hiện 
khảo sát sự hài lòng của lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo bộ phận kế toán đối với HTTTKT. 
Kết quả cho thấy, HTTTKT chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu và sự mong đợi của người sử 
dụng. Do đó, nghiên cứu này đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng của HTTTKT thông qua việc 
nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán, nhận diện đầy đủ yêu cầu của người sử dụng và nâng cấp 
hệ thống xử lý thông tin kế toán theo định hướng quản lý tổng thể.   
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Abstract: 
 

The user satisfaction of the accounting information systems (AIS) is reflected in the user 
assessment of the quality of accounting information, information processing system and the 
quality of the accountants as well as the user awareness of the usefulness of AIS. In order to 
assess the quality of AIS of enterprises in Da Nang, this study has conducted a survey on the 
satisfaction of leaders of enterprises and chiefs of accountants. The results show that the AIS has 
not met the requirements and expectations of users. Therefore, this study proposes measures to 
improve the quality of the AIS by improving the quality of  the accounting staff, fully identifying 
the requirements of users and upgrading the accounting information processing system based on 
ERP system.            
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