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Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information) 

1.1. Thông tin tổng quan (General information)
- Tên học phần: Kế toán quản trị 

  Course title: Managerial Accounting 

- Mã học phần (Course ID): IM2019 
- Số tín chỉ (Credits): 3 (ETCS: 6 ) 

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): 20191 

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập 
 (Teaching/study type)

Số tiết/giờ 
 (Hours)

Số tín chỉ 
 (Credits)

Ghi chú 
 (Notes)

Lý thuyết (LT) 
 (Lectures)

30

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

0

Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) 
(Labs/Practices)

0

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

45

Tự học (Self-study) 105

Khác (Others) 0

Tổng cộng (Total) 137.5 3

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá 
 (Evaluation type)

Tỷ lệ 
 (Ratio)

Hình thức 
 (Format)

Thời gian 
 (Duration)

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

10%

Thí nghiệm 
 (Labs/Practices)

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

15%

Kiểm tra 
 (Midterm Exam)

25% Trắc nghiệm và tự luận
 (MCQ & Constructed response)

60 phút (minutes)

Thi 
 (Final Exam)

50% Trắc nghiệm và tự luận
 (MCQ & Constructed response)

90 phút (minutes)

Tổng cộng 
 (Total)

100%

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)
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Mã học phần 
 (Course ID)

Tên học phần 
 (Course title)

Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) 
(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)

Mã học phần 
(Course ID)

Tên học phần 
(Course title)

Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) 
(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)

IM4033 Đồ án chuyên ngành 
Project

TQ

IM3325 Thực tập ngoài trường 
Internship

TQ

IM2029 Thực tập nhận thức 
Field Trip

HT

IM1001 Giới thiệu ngành 
Orientation to Management Studies

HT

IM1019 Tiếp thị căn bản 
Principle of Marketing

HT

IM1007 Quản trị đại cương 
Fundamentals of Management

HT

IM2017 Hành vi tổ chức 
Organizational Behavior

HT

IM1007 Quản trị đại cương 
Fundamentals of Management

HT

IM1007 Quản trị đại cương 
Fundamentals of Management

HT

IM1009 Kinh tế học vĩ mô 
Macroeconomics

HT

IM1019 Tiếp thị căn bản 
Principle of Marketing

HT

IM1007 Quản trị đại cương 
Fundamentals of Management

HT

IM1017 Thống kê trong kinh doanh 
Statistics for Business

TQ

IM1019 Tiếp thị căn bản 
Principle of Marketing

HT

IM1003 Kinh tế học vi mô 
Microeconomics

HT

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block) 

● Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
● Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) 

○ Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ○ Kiến thức ngành (Major) 
○ Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) 

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)
Bộ môn / Khoa phụ trách (Department) Tài Chính - Khoa Quản Lý Công Nghiệp 

(School of Industrial Management)

Văn phòng (Office) Phòng 104 Tòa nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp.HCM

Điện thoại (Phone number) (84-028) 38 647 256 – ext. 5613

Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge) Dương Như Hùng
 

E-mail duongnhuhung@hcmut.edu.vn
 

2. Mô tả học phần (Course description)
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Môn học này cung cấp cho sinh viên các khái niệm và kỹ thuật cơ bản được sử dụng trong kế toán quản trị. Nội dung môn học tập trung
vào (1) Giới thiệu vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong việc lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định; (2) Làm thế nào để lựa chọn
một hệ thống kế toán thích hợp cho một doanh nghiệp; và (3) Áp dụng các công cụ kế toán trong việc thu thập và cung cấp thông tin cho
các nhà quản lý cụ thể trong một doanh nghiệp 

This course provides students with the basic concepts and techniques used in managerial accounting. Its content focuses on (1)
Introducing the role of information accounting system in planning, controlling and making decisions; (2) How to choose an appropriate
accounting system for a business; and (3) Applying accounting tools in collecting and providing information for specific managers in a
business.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Có thể tải bài giảng và bài đọc từ hệ thống BKel (http://e-learning.hcmut.edu.vn/). Tài liệu sẽ được tải lên hệ thống hàng tuần theo lịch
giảng dạy.

 Tài liệu sử dụng chính:

[1] Colin Drury. (2019). Management Accounting for Business, 7th edition Edition, Cengage Learning EMEA

[2] Jerry J. Weygandt, Pault D. Kimmel, Donald E. Kieso (2011). Managerial accounting - tool for business decision making, 6th, John
Willey & Sons, Inc.

[3] Kế Toán Quản Trị (2011), PGS. TS. Phạm Văn Dược, TS. Trần Văn Tùng,- Đại Học Kinh Tế Tp.Hcm

 Tài liệu đọc thêm:

[3] Horngren, Foster, Datar. (2012). Cost Accounting – A Managerial Emphasis, 14th Ed., Prentice Hall  

Lecture slides and readings can be downloaded from BkeL system (http://e-learning.hcmut.edu.vn/). They will be uploaded on the system
weekly with the teaching schedule.

Textbooks required:

[1] Colin Drury. (2019). Management Accounting for Business, 7th edition Edition, Cengage Learning EMEA

[2] Jerry J. Weygandt, Pault D. Kimmel, Donald E. Kieso (2011). Managerial accounting - tool for business decision making, 6th, John
Willey & Sons, Inc.

[3] Kế Toán Quản Trị (2011), PGS. TS. Phạm Văn Dược, TS. Trần Văn Tùng,- Đại Học Kinh Tế Tp.Hcm

Reference books:

[3] Horngren, Foster, Datar. (2012). Cost Accounting – A Managerial Emphasis, 14th Ed., Prentice Hall  

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes) 

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Mục tiêu chính của môn học này là cung cấp sự hiểu biết khái niệm về các quy trình và phân tích trong kinh doanh, cũng như các kỹ năng
áp dụng kiến thức kế toán quản trị để ra quyết định trong thực tế 

The main objective of this course is to provide conceptual understanding of business processes and analysis, and the skills for applying
the management accounting knowledge to decision making in business practice.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Phân tích các khái niệm chính trong kế toán quản trị 
             (Analyze the key concepts in Managerial accounting)

L.O.2 - Giải quyết các vấn đề trong kế toán quản trị 
            (Solve problems in Managerial accounting)
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L.O.3 - Đánh giá các giải pháp trong kế toán quản trị 
            (Evaluate solutions in Managerial accounting)
L.O.4 - Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả 
            (Communicate and Work in team effectively)
L.O.5 - Nhận diện các vấn đề đạo đức trong kế toán quản trị 
            (Identify ethical issues in Managerial accounting)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods) 

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT 
(No.)

Phương thức giảng dạy 
(Teaching methods)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities) 
Loại hoạt động 

(Assessment methods)
Tên loại hoạt động 

(Compoments activities)
Nội dung 
(Content)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework ) A.O.1 - Bài kiểm tra (Quizzes) Bài kiểm tra (Quizzes)

TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam ) A.O.2 - Kiểm tra giữa kỳ (Mid-term test) Kiểm tra giữa kỳ (Mid-term test)

EXM-Thi cuối kỳ (Final exam ) A.O.3 - Thi cuối kỳ (Final exam) Thi cuối kỳ (Final exam)

GPJ-Project nhóm (Group project ) A.O.4 - Bài tập lớn (nhóm) (Group Project) Bài tập lớn (nhóm) (Group Project)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)
Chuẩn đầu ra chi tiết 

(Learning outcome)
Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.1-Phân tích các khái niệm chính trong kế toán quản trị
(Analyze the key concepts in Managerial accounting)

A.O.1-Bài kiểm tra (Quizzes) 
 A.O.2-Kiểm tra giữa kỳ (Mid-term test) 

 A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam) 
 

L.O.2-Giải quyết các vấn đề trong kế toán quản trị (Solve problems
in Managerial accounting)

A.O.1-Bài kiểm tra (Quizzes) 
 A.O.2-Kiểm tra giữa kỳ (Mid-term test) 

 A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam) 
 

L.O.3-Đánh giá các giải pháp trong kế toán quản trị (Evaluate
solutions in Managerial accounting)

A.O.1-Bài kiểm tra (Quizzes) 
 A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam) 

 A.O.4-Bài tập lớn (nhóm) (Group Project) 
 

L.O.4-Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả (Communicate and
Work in team effectively)

A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam) 
 A.O.4-Bài tập lớn (nhóm) (Group Project) 

 
L.O.5-Nhận diện các vấn đề đạo đức trong kế toán quản trị
(Identify ethical issues in Managerial accounting)

A.O.1-Bài kiểm tra (Quizzes) 
 A.O.2-Kiểm tra giữa kỳ (Mid-term test) 

 A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam) 
 

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Tài liệu khóa học thường xuyên được tải lên hệ thống BKel. Sinh viên nên tải về, in ra và mang đến lớp. Điểm tổng kết của khóa học
được đánh giá xuyên suốt toàn khóa học, điểm tổng kết gồm hai phần: đánh giá trong quá trình học (50%) và thi cuối kỳ (50%).

●       BTL/TL               : 15%

●       Bài kiểm tra         : 10%

●       Kiểm tra giữa kỳ   : 25%

●       Thi cuối kỳ           : 50%

●       Tổng                   : 100%

Ngoài giờ học, sinh viên có thể gặp giảng viên tại văn phòng bộ môn (3 giờ/tuần)
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Điều kiện dự thi cuối kỳ:

Sinh viên được yêu cầu tham gia ít nhất 80% thời lượng của lớp học. Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành tất cả các bài tập về nhà đúng
thời hạn cũng như hoàn thành bài tập lớn. Đây là những điều kiện cần để sinh viên đạt môn học này.

 Sinh viên cần lưu ý thời hạn nộp bài tập. Việc nộp bài trễ hạn sẽ không được chấp nhận trừ khi có lý do chính đáng và được người hướng
dẫn chấp thuận trước ngày đến hạn. Gửi muộn sẽ bị trừ 2 điểm cho mỗi ngày nộp muộn.

Course materials are frequently posted into BKEL system. Students should download, print out, and take them to the class. The final
grade of the course is assessed throughout the course, the overall grade consists of two parts: assessment during the course (50%) and
final exam (50%).

●       Project                 : 15%

●       Quiz                     : 10%

●       Midterm               : 25%

●       Final exam           : 50%

●       Total                   : 100%

Beside class hours, students can meet the instructor at the office (3 hours/week)

Conditions to attend the final exam:

Students are required to attend at least 80% of class time. In addition, students must complete all homework in time as well as complete
the group assignment. These are the prerequisites for students to pass this course.

 Students should note the deadline for submitting assignments. Late submission will not be accepted unless a good reason has been
submitted and approved by the instructor before the due date. Late submissions will be deducted 2 points for each day of late submission.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes) 
A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity) 

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer) 

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

Tuần 1 Tổng quan kế toán quản trị và kế toán chi phí
 ● Người sử dụng thông tin kế toán

 ● Sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính
 ● Quá trình ra quyết định, lập kế hoạch và kiểm soát

 ● Ảnh hưởng của sự thay đổi của môi trường kinh doanh đến
kế toán quản trị

 ● Tập trung vào sự hài lòng của khách hàng và các phương
pháp quản lý mới.
● Chức năng của kế toán quản trị

 
(Introduction to Management and Cost Accounting 

 ● The users of accounting information
 ● Differences between management accounting and financial

accounting
 ● The decision-making, planning, and control process

 ●  The impact of the changing business environment on
management accounting

 ●  Focus on customer satisfaction and new management
approaches.

 ● Functions of management accounting
 )

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.3 , A.O.2 ]
Lec: - Giải thích chi tiết đề cương môn học - Đặt vấn đề -
Thảo luận các vấn đề liên quan đến kế toán quản trị - Bài
tập thực hành 
(- Explain course syllabus in detail - Food for thought
story - discuss issues related to Managerial accounting -
Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 1 
(Read Drury 1)

L.O.5 [ A.O.1 , A.O.3 , A.O.2 ]
Lec: - Giải thích chi tiết đề cương môn học - Đặt vấn
đề - Thảo luận các vấn đề liên quan đến kế toán quản
trị - Bài tập thực hành 
(- Explain course syllabus in detail - Food for thought
story - discuss issues related to Managerial accounting
- Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 1 
(Read Drury 1)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

Tuần 2 Giới thiệu các khái niệm chi phí
 ● Đối tượng tính chi phí

 ● Tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ
 ● Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp

 ● Chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ
 ● Hành vi chi phí

 ● Doanh thu và chi phí thích hợp, không thích hợp
 ● Chi phí có thể kiểm soát, không thể kiểm soát

 ● Chi phí chìm
 ● Chi phí cơ hội

 ● Chi phí gia tăng và chi phí cận biên
 ● Hệ thống thông tin kế toán quản trị
 

(An Introduction to Cost Terms and Concepts 
 ● Cost objects

 ● Manufacturing, merchandising and service organizations.
 ● Direct and indirect costs

 ● Period and product costs
 ● Cost behavior

 ● Relevant and irrelevant costs and revenues
 ● Avoidable and unavoidable costs

 ● Sunk costs.
 ● Opportunity costs

 ● Incremental and marginal costs
 ● The cost and management accounting information system

 )

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong bài
tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các vấn đề
liên quan đến chi phí - bài tập thực hành 
( - give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to cost
terms - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 2 
(Read Drury 2)

Tuần 3 Phân bổ chi phí
 ● Phân bổ chi phí trực tiếp và gián tiếp

 ● Các chi phí khác nhau cho các mục đích khác nhau
 ● Các vấn đề chi phí - lợi ích và thiết kế hệ thống chi phí

 ● Suất phân bổ chi phí sản xuất chung toàn nhà máy
 ● Quy trình phân bổ hai giai đoạn

 ● Một minh họa về quy trình hai giai đoạn cho một hệ thống
chi phí truyền thống

 ● Trích các chi phí liên quan để ra quyết định
 ● Suất phân bổ chi phí sản xuất chung kế hoạch

 ● Xử lý phân bổ thiếu/thừa
 ● Chi phí phi sản xuất chung

 ● Phân bổ chi phí trong các tổ chức phi sản xuất
 

(Cost Assignment 
 ● Assignment of direct and indirect costs

 ● Different costs for different purposes
 ● Cost-benefit issues and cost system design

 ● Plant-wide (blanket) overhead rates
 ● The two-stage allocation process

 ●  An illustration of the two-stage process for a traditional
costing system

 ● Extracting relevant costs for decision-making
 ● Budgeted overhead rates.

 ● Under- and over-recovery of overheads
 ● Non-manufacturing overheads

 ● Cost assignment in non-manufacturing organizations
 )

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong bài
tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các vấn đề
liên quan đến phân bổ chi phí - bài tập thực hành 
( - give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to cost
assignment - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 7 
(Read Drury 7)

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong
bài tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các
vấn đề liên quan đến phân bổ chi phí - bài tập thực
hành 
( - give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to cost
assignment - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 7 
(Read Drury 7)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

Tuần 4 Hệ thống kế toán chi phí theo hoạt động (ABC)
 ● So sánh hệ thống ABC và truyền thống

 ●  Tiêu thức phân bổ dựa trên sản lượng và không dựa trên
sản lượng

 ● Một minh họa về quy trình hai giai đoạn cho ABC
 ● Thiết kế hệ thống ABC

 ● Phân cấp hoạt động
 ● Cân nhắc giữa chi phí và lợi ích

 ● Ứng dụng quản lý chi phí theo ABC
 

(Activity-Based Costing 
 ● Comparison of traditional and ABC systems

 ● Volume-based and non-volume-based cost drivers
 ● An illustration of the two-stage process for ABC

 ● Designing ABC systems
 ● Activity hierarchies

 ● Cost versus benefit considerations
 ● ABC cost management applications

 )

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong bài
tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các vấn đề
liên quan đến ABC - bài tập thực hành 
(- give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to Activity-
Based Costing - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 8 
(Read Drury 8)

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong
bài tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các
vấn đề liên quan đến ABC - bài tập thực hành 
(- give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to
Activity-Based Costing - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 8 
(Read Drury 8)

Tuần 5-
6-7

Thực hành mô phỏng, buổi 1 và 2
 Kiểm tra giữa kỳ 

(Simulation 1, 2
 Mid-term test)

L.O.3 [ A.O.4 , A.O.3 ]
Lec: - Thực hành mô phỏng buổi 1, 2 
(- Play simulation 1, 2)
Stu: Đọc sách Kieso, chương 2 
(Read Kieso 2)

L.O.4 [ A.O.4 , A.O.3 ]
Lec: - Thực hành mô phỏng buổi 1, 2 
(- Play simulation 1, 2)
Stu: Đọc sách Kieso, chương 2 
(Read Kieso 2)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

Tuần 8 Phân tích quan hệ chi phí-sản lượng-lợi nhuận
 ● Đường cong mối quan hệ CVP 

 ● Mối quan hệ CVP tuyến tính
 ● Một cách tiếp cận số để phân tích CVP

 ● Tỷ suất lợi nhuận trên sản lượng
 ● Phạm vi phù hợp

 ● Biên an toàn
 ● Xây dựng biểu đồ hòa vốn

 ● Các cách trình bày phân tích CVP
 ● Phân tích CVP trường hợp có nhiều sản phẩm

 ● Đòn bẩy hoạt động
 ● Các giả định trong phân tích CVP

 ● Tác động của công nghệ thông tin
 ● Phân định chi phí thành định phí và biến phí

 

(Cost-Volume-Profit Analysis 
 

● Curvilinear CVP relationships
 ● Linear CVP relationships

 ● A numerical approach to cost-volume-profit analysis
 ● The profit-volume ratio

 ● Relevant range
 ● Margin of safety
 ● Constructing the break-even chart

 ● Alternative presentation of cost-volume-profit analysis
 ● Multi-product cost-volume-profit analysis

 ● Operating leverage
 ● Cost-volume-profit analysis assumptions

 ● The impact of information technology
 ● Separation of costs into their fixed and variable elements

 )

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong bài
tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các vấn đề
liên quan đến CVP 
(give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to Cost –
volume - profit )
Stu: Đọc sách Drury, chương 3 
(Read Drury 3)

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong
bài tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các
vấn đề liên quan đến CVP 
(give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to Cost
– volume - profit )
Stu: Đọc sách Drury, chương 3 
(Read Drury 3)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

Tuần 9 Đo lường chi phí và doanh thu thích hợp để ra quyết định
 ● Xác định chi phí và doanh thu thích hợp

 ● Tầm quan trọng của các yếu tố định tính/phi tài chính
 ● Các quyết định đặc biệt về giá

 ● Quyết định kết hợp sản phẩm khi tồn tại hạn chế về năng
lực

 ● Thay thế thiết bị - sự không liên quan của các chi phí trong
quá khứ

 ● Thuê ngoài và ra quyết định tự sản xuất hoặc thuê ngoài
 ● Quyết định ngừng sản xuất

 ● Xác định chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thích hợp
 ● Xác định chi phí lao động trực tiếp thích hợp

 ● Kết hợp sự không chắc chắn vào quá trình ra quyết định
 

(Measuring Relevant Costs and Revenues for Decision-
Making 

 
● Identifying relevant costs and revenues

 ● Importance of qualitative/non-financial factors
 ● Special pricing decisions

 ● Product mix decisions when capacity constraints exist
 ● Replacement of equipment – the irrelevance of past costs

 ● Outsourcing and make or buy decisions
 ● Discontinuation decisions

 ● Determining the relevant costs of direct materials
 ● Determining the relevant costs of direct labour

 ● Incorporating uncertainty into the decision-making process
 )

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong bài
tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các vấn đề
liên quan đến thông tin thích hợp - bài tập thực hành 
( - give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to relevant
cost information - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 4 
(Read Drury 4)

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong
bài tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các
vấn đề liên quan đến thông tin thích hợp - bài tập thực
hành 
( - give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to
relevant cost information - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 4 
(Read Drury 4)

L.O.3 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong
bài tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các
vấn đề liên quan đến thông tin thích hợp - bài tập thực
hành 
(- give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to
relevant cost information - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 4 
(Read Drury 4)

L.O.5 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong
bài tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các
vấn đề liên quan đến thông tin thích hợp - bài tập thực
hành 
( - give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to
relevant cost information - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 4 
(Read Drury 4)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

Tuần 10 Định giá và phân tích khả năng sinh lời
 ● Vai trò của thông tin chi phí trong quyết định định giá

 ●  Các quyết định định giá trong ngắn hạn của một công ty
quyết định giá

 ●  Các quyết định định giá trong dài hạn của một công ty
quyết định giá

 ● Các quyết định về danh mục sản phẩm trong ngắn hạn của
một công ty chấp nhận giá

 ● Các quyết định về danh mục sản phẩm trong dài hạn của
một công ty chấp nhận giá

 ● Khảo sát thực tiễn liên quan đến quyết định giá
 ● Hạn chế của việc định giá theo thặng số (cost-plus pricing)

 ● Lý do nên sử dụng định giá theo thặng số
 ● Chính sách giá cả

 ● Phân tích khả năng sinh lời của khách hàng
 

(Pricing Decisions and Profitability Analysis 
 ● The role of cost information in pricing decisions

 ● A price-setting firm facing short-run pricing decisions
 ● A price-setting firm facing long-run pricing decisions

 ● A price-taking firm facing short-run product mix decisions
 ● A price-taking firm facing long-run product mix decisions

 ● Surveys of practice relating to pricing decisions
 ● Limitations of cost-plus pricing

● Reasons for using cost-plus pricing
 ● Pricing policies

 ● Customer profitability analysis
 )

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong bài
tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các vấn đề
liên quan đến định giá - bài tập thực hành 
(- give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to Pricing -
Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 5 
(Read Drury 5)

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong
bài tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các
vấn đề liên quan đến định giá - bài tập thực hành 
(- give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to
Pricing - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 5 
(Read Drury 5)

L.O.3 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong
bài tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các
vấn đề liên quan đến định giá - bài tập thực hành 
(- give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to
Pricing - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 5 
(Read Drury 5)

L.O.5 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong
bài tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các
vấn đề liên quan đến định giá - bài tập thực hành 
(- give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to
Pricing - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 5 
(Read Drury 5)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

Tuần 11 Quy trình lập ngân sách
 ● Quy trình lập kế hoạch chiến lược, lập ngân sách và kiểm

soát
 ● Các chức năng của ngân sách

 ● Xung đột vai trò của ngân sách
 ● Kỳ dự toán

 ● Quản lý quy trình lập ngân sách
 ● Các giai đoạn trong quá trình lập ngân sách

 ● Minh họa chi tiết
 ● Lập ngân sách trên máy tính (computerized budgeting)

 ●  Lập ngân sách dựa trên hoạt động (activity-based
budgeting)

 ● Lập ngân sách từ đầu (zero-based budgeting)
 ● • Bình luận về ngân sách

 
(The Budgeting Process

 ● The strategic planning, budgeting and control process
 ● The multiple functions of budgets

 ● Conflicting roles of budgets
 ● The budget period

 ● Administration of the budgeting process
 ● Stages in the budgeting process

 ● A detailed illustration
 ● Computerized budgeting

 ● Activity-based budgeting
 ● Zero-based budgeting

 ● Criticisms of budgeting
 )

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong bài
tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các vấn đề
liên quan đến hệ thống dự toán - bài tập thực hành 
(- give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to Master
budget - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 9 
(Read Drury 9)

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong
bài tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các
vấn đề liên quan đến hệ thống dự toán - bài tập thực
hành 
(- give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to
Master budget - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 9 
(Read Drury 9)

L.O.3 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong
bài tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các
vấn đề liên quan đến hệ thống dự toán - bài tập thực
hành 
(- give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to
Master budget - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 9 
(Read Drury 9)

L.O.5 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong
bài tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các
vấn đề liên quan đến hệ thống dự toán - bài tập thực
hành 
(- give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to
Master budget - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 9 
(Read Drury 9)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

Tuần 12 Chi phí định mức và phân tích biến động
 ● Hoạt động của một hệ thống chi phí định mức

 ● Thiết lập các chi phí định mức
 ● Mục đích của chi phí định mức
 ● Bản tóm tắt phân tích biến động cho hệ thống chi phí biến

đổi
 ● Biến động chi phí nguyên vật liệu

 ● Biến động chi phí lao động
 ● Biến động biến phí sản xuất chung

 ● Một cách tiếp cận thông thường để phân tích biến động
 ● Biến động định phí sản xuất chung

 ● Biến động doanh thu
 ● Đối chiếu lợi nhuận ngân sách và lợi nhuận thực tế

 
(Standard Costing and Variance Analysis

 ● Operation of a standard costing system
 ● Establishing cost standards

 ● Purposes of standard costing
 ●  A summary of variance analysis for a variable costing

system
 ● Material variances

 ● Labour variances
 ● Variable overhead variances

 ● A generic routine approach to variance analysis
 ● Fixed overhead expenditure or spending variance

 ● Sales variances
 ● Reconciling budgeted profit and actual profit

 )

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong bài
tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các vấn đề
liên quan đến chi phí định mức - bài tập thực hành 
(- give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to Standard
Costs - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 11 
(Read Drury 11)

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong
bài tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các
vấn đề liên quan đến chi phí định mức - bài tập thực
hành 
(- give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to
Standard Costs - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 11 
(Read Drury 11)

L.O.3 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - kiểm tra ngắn kiến thức chương trước trên ứng
dụng Socrative - giải thích những lỗi thường gặp trong
bài tập về nhà/bài kiểm tra - đặt vấn đề - thảo luận các
vấn đề liên quan đến chi phí định mức - bài tập thực
hành 
(- give a short Socrative quiz regarding the previous
chapter - explain common mistakes in homework/quiz -
Food for thought story - discuss issues related to
Standard Costs - Practice exercises )
Stu: Đọc sách Drury, chương 11 
(Read Drury 11)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations) 

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): 20191 

- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): DCMH.IM2019.1.1 
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --
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