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1. Mục tiêu môn học:

Cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng thực hành kế toán quản trị có thể áp dụng ở các bộ phận
khác nhau của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả của tổ chức.

Aims:

This course equips students with knowledge and skills in management accounting, which can be strategically
applied across the various functions of a business organization to improve organizational performance. 

2. Nội dung tóm tắt môn học:

Môn học này sẽ tập trung vào các phương pháp đo lường và đánh giá chi phí và hiệu quả. Sinh viên sẽ thảo
luận các vấn đề hiện đại liên quan đến kế toán quản trị như tính toán chi phí sản phẩm, phân tích chi phí –
khối lượng – lợi nhuận, định giá sản phẩm, xây dựng ngân sách, kiểm soát chi phí,…Một số nghiên cứu tình
huống trong các bối cảnh và ngành nghề khác nhau sẽ được sử dụng để giúp người học nghiên cứu việc ứng
dụng các khái niệm trong kế toán quản trị.

Course outline:

The course emphasizes the methods available to measure and evaluate costs  for decision-making and
performance  evaluation  purposes.  Students  will  discuss  major  contemporary  issues  in  managerial



accounting like product costing, cost-volume-profit analysis, pricing, budget, cost control, etc. A variety of
case studies in different industries and decision contexts are used to examine the application of these
concepts.

3. Tài liệu học tập:

Sách giáo trình (Text books)

[1] Weygandt, Kimmel, Kieso, Managerial Accounting: Tools for Business Decision Making, 7th, John Wiley
& Sons, Inc., 20142.  

[2] Danh sách các case studies

[3] Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. Brewer, Kế Toán Quản Trị, Bản dịch của NXB Alpha book,
2020.

Sách tham khảo (References)

[4] Ronald W. Hilton, Managerial Accounting: Creating Value in a Dynamic Business Environment, 10th,
McGraw-Hill International Edition, 2013

[5] Phạm Ngọc Thúy (chủ biên), Kế toán quản trị, NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM

4. Các hiểu biết, các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học:

STT Chuẩn đầu ra môn học (CĐRMH) Công cụ đánh giá
CĐRMH

Đóng góp CĐR
Chương trình

(CĐRCT)

Ứng dụng Nghiên cứu

CĐRMH.1 Giải thích thuật ngữ, khái niệm và quá
trình kế toán quản trị

Kiểm tra,
Thi cuối kỳ b 1.2

CĐRMH.2 Áp dụng lý thuyết KTQT để giải quyết
các bài toán kinh doanh Thi cuối kỳ f 1.3

CĐRMH.3 Phân tích tình huống trong KTQT Bài tập g 2.1

CĐRMH.4 Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả Bài tập lớn/Tiểu luận e 3.1,
3.2

CĐRMH.5 Phân tích các vấn đề mà DN thực tiễn
gặp phải và đưa ra giải pháp phù hợp Bài tập lớn/Tiểu luận g 2.1

CĐRMH.6 Nhận diện các vấn đề đạo đức trong
KTQT Bài tập lớn/Tiểu luận i 2.5.1

Learning outcomes:

No. Course learning outcomes (CLO) CLO assessment
Matching with PLO

Coursework Research

L.O.1 Explain managerial  accounting terms,
concepts and processes

Midterm Exam,
Final test b 1.2

L.O.2 Apply managerial accounting theories
in solving business problems Final test f 1.3

L.O.3 Analyze  managerial  accounting  case
studies Exercise g 2.1

L.O.4 Communicate  and  Work  in  team
effectively Project/Report e 3.1,

3.2

L.O.5 Analyze problems faced by real firms
and design appropriate solutions Project/Report g 2.1



No. Course learning outcomes (CLO) CLO assessment
Matching with PLO

Coursework Research

L.O.6 Identify  ethical  implications  in
managerial  accounting Project/Report i 2.5.1

Bảng ánh xạ chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra chương trình ứng dụng:
Chuẩn đầu ra của chương trình (CĐRCT)

Chuẩn đầu ra môn học
(CĐRMH) a b c d e f g h i j k

CĐRMH.1

CĐRMH.2

CĐRMH.3

CĐRMH.4

CĐRMH.5

CĐRMH.6
Bảng ánh xạ chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra chương trình nghiên cứu:

Chuẩn đầu ra của chương trình (CĐRCT)

Chuẩn đầu ra môn học
(CĐRMH) a b c d e f g h i j k

CĐRMH.1

CĐRMH.2

CĐRMH.3

CĐRMH.4

CĐRMH.5

CĐRMH.6
5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học:

Để chuẩn bị trước khi lên lớp, sinh viên cần phải đọc tất cả các tài liệu được giao – sách, tình huống, và bài
báo. Sinh viên sẽ được yêu cầu suy nghĩ về các tình huống và chuẩn bị thảo luận các câu hỏi đi kèm với
case study. Lưu ý, trong nhiều trường hợp sẽ không có lời giải nào là đúng hay sai.

Learning strategies & Assessment Scheme:

To prepare for class, you should read all assigned materials – text, cases, and articles. You are expected to think
about the cases and prepare to discuss the questions provided (if not included in the case itself,  they are
provided in this syllabus) and share your insights during class. Note that for many case scenarios there are no
clear-cut or "correct" solutions.

6. Nội dung chi tiết:
Tuần/
Buổi Chủ đề (chương) Nội dung Chuẩn đầu ra

môn học Tài liệu

1-2 Giới thiệu môn học

Những vấn đề cơ bản về Kế toán
quản trịCác khái niệm chi phí quản
lýCác chi phí sản xuất trong báo
cáo tài chínhKế toán quản trị ngày
nay

CĐRMH.1
Kieso Chương
1 Case 1: Phở Cost
Structure

3 Tính chi phí theo đơn hàng
Các hệ thống kế toán chi phíKế
toán chi phí theo đơn hàngBáo cáo
dữ liệu chi phí theo đơn hàng

CĐRMH.1,
CĐRMH.2 Kieso chương 2



Tuần/
Buổi Chủ đề (chương) Nội dung Chuẩn đầu ra

môn học Tài liệu

4 Tính chi phí theo quy trình
Bản chất của hệ thống chi phí theo
quá trìnhĐơn vị tương đươngBáo
cáo chi phí sản xuất

CĐRMH.1,
CĐRMH.2 Kieso chương 3

5 Tính chi phí theo hoạt động

So sánh phương pháp tính chi phí
truyền thống và tính chi phí theo
hoạt độngVi dụ về cách tính chi phí
truyền thống và tính chi phí theo
hoạt độngTính chi phí theo hoạt
động: Phân tích sâu trong lĩnh vực
dịch vụ

CĐRMH.2,
CĐRMH.3

Kieso chương
4Case 2: Merando
ABC

6
Phân tích mối quan hệ CVP
chi phí - khối lượng - lợi
nhuận

Phân tích hành vi chi phíPhân tích
mối liên hệ chi phí - khối lượng -
Lợi nhuận

CĐRMH.1,
CĐRMH.2

Kieso chương
5Case 3: Phở CVP

7 Thông  tin liên quan để ra
quyết định

Quá trình ra quyết định quản lýCác
loại phân tích gia tăngCác cân nhắc
khác khi ra quyết định

CĐRMH.1,
CĐRMH.2 Kieso Chương 7

8 Định giá

Định giá sản phẩm để bán bên
ngoàiĐịnh giá sản phẩm để bán nội
bộĐịnh giá sản phẩm để bán giữa
các bộ phận ở các quốc gia khác
nhau

CĐRMH.1,
CĐRMH.2

Kieso chương
8Bài đọc:
"International
price transfer"

9 Lập ngân sách

Các vấn đề cơ bản của lập ngân
sáchXây dựng ngân sách hoạt
độngXây dựng ngân sách tài
chínhXây dựng ngân sách các
Doanh nghiệp phi sản xuất

CĐRMH.1,
CĐRMH.2 Kieso chương 9

10 Ngân sách linh hoạt và kế
toán trách nhiệm

Kiểm soát bằng ngân sáchBáo cáo
ngân sách cố địnhNgân sách linh
hoạtKế toán trách nhiệmCác loại
trung tâm trách nhiệm

CĐRMH.2,
CĐRMH.3,
CĐRMH.4

Kieso Chương
10Case 4: Spruce
Street Shelter

11 Chi phí định mức và Bảng
thẻ điểm cân bằng

Sự cần thiết của định mứcXây dựng
định mứcPhân tích và báo cáo biến
động so với định mứcBảng thẻ
điểm cân bằng

CĐRMH.2,
CĐRMH.3,
CĐRMH.4

Kieso
Chương 11Case 5:
Danshui Plant
No.2Case 6:
British Airway
KPI

12 Thuyết trình Bài tập nhóm Thuyết trình Bài tập nhóm
CĐRMH.4,
CĐRMH.5,
CĐRMH.6

Thuyết trình Bài
tập nhóm

7. Giảng viên tham gia giảng dạy:

CBGD
chính:

TS.
Dương
Như
Hùng



CBGD
tham
gia:

TS.
Nguyễn
Thu
Hiền

XÁC NHẬN
CỦA HỘI
ĐỒNG XÂY
DỰNG
CHƯƠNG
TRÌNH ĐÀO
TẠO VÀ KHOA

Tp. Hồ Chí
Minh, ngày
...... tháng
...... năm

......
GIẢNG
VIÊN

LẬP ĐỀ
CƯƠNG

TS.
Dương

Như Hùng


