
Detailed syllabuses of Managerial Accounting 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 
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1. THÔNG TIN CHUNG (General information) 

Tên môn học (tiếng Việt): Kế toán quản trị 

Tên môn học (tiếng Anh): Managerial Accounting 

Mã môn học: 125004 

Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành 

Khoa/Bộ môn phụ trách: Quản trị - Kinh tế quốc tế 

Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Văn Dũng 

Email: dungnv@lhu.edu.vn 

Giảng viên tham gia giảng dạy: ThS. Nguyễn Thị Bích Thùy 

Email: thuyntb@lhu.edu.vn 

Số tín chỉ: 2 

Lý thuyết:  15 tiết 

Thực hành:  0 

Bài tập:  30 tiết 

Tính chất của môn Bắt buộc đối với sinh viên ngành 

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Nguyên lý kế toán 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description) 

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản có liên quan đến việc ghi chép, 

tổng hợp, phân tích các khoản mục chi phí và dự toán chi phí cho kỳ kế hoạch, 



nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho chức năng kiểm soát và đánh giá chi phí kinh 

doanh. 

3. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (Course learning outcomes) 

CĐRMH 
CĐR của 

chương trình 
Mô tả CĐRMH 

CO1  PLO1 

Áp dụng được kiến thức khoa học tự 

nhiên và khoa học xã hội để giải quyết 

các tình huống thực tiễnkết toán quản trị 

CO2  PLO2 

Đánh giá được những ảnh hưởng của 

việc thay đổi, biến động trong môi 

trường kế toán quản trị. 

CO3  PLO5 
Lập kế hoạch cân đối thu chi phù hợp 

cho tình hình thực tế của doanh nghiệp. 

CO4  PLO4 

Triển khai các hoạt động hạch toán và 

phân bổ chi phí đến đúng đến đúng đối 

tượng 

CO5  PLO7 
Truyền đạt thông tin thích hợp cho việc 

ra quyết định 

CO6  PLO6 

Thực hiện quyết định để giải quyết các 

vấn đề thông tin sản xuất kinh doanh 

trong thực tế. 

 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Course content, 

Lesson plan) 

Buổi 

học 

(2 tiết) 

Nội dung CĐRMH 
Hoạt động 

dạy và học 

Hoạt động 

đánh giá 



1 

Chương 1: TỔNG 

QUAN VỀ KẾ 

TOÁN QUẢN TRỊ 

1.1  Phân biệt kế 

toán tài chính, kế 

toán quản trị 

 

CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1.1 Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ về 

mục 1.1 và 

1.2 cho 

điểm cộng 

(10%) 

2 

1.2 Vai trò của kế 

toán quản trị 

1.3 Các phương 

pháp của kế toán 

quản trị 

 

CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1.2 Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ về 

mục 1.3 cho 

điểm cộng 

(10%) 
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Chương 2: CHI 

PHÍ VÀ PHÂN 

LOẠI CHI PHÍ 

2.1  Phân loại chi 

phí 

2.1.1 Phân loại 

chi phí theo nội dung 

kinh tế ban đầu 

 

 

 

 

 

 

CO2 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

A3.1 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.1 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 



2.1.2 Phân loại 

chi phí theo công 

dụng kinh tế (chi phí 

trong sản xuất và chi 

phí ngoài sản xuất) 

 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

nhanh và 

đúng (30%) 
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2.1.3 Phân loại 

chi phí theo mức độ 

hoạt động 

2.1.4 Phân loại 

chi phí theo các căn 

cứ khác nhau 

 

CO2 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A3.1 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.1 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 
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2.2 Báo cáo kết 

quả kinh doanh theo 

số dư đảm phí 

 

CO2 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

A3.3 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.3 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 



dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

nhanh và 

đúng (30%) 
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Chương 3: PHÂN 

TÍCH MỐI QUAN 

HỆ GIỮA CHI PHÍ 

– KHỐI LƯỢNG – 

LỢI NHUẬN 

3.1  Một số khái 

niệm 

3.1.1 Các nhà 

quản lý sử dụng mô 

hình C-P-V như thế 

nào? 

3.1.2 Hiệu số 

gộp (Contribution 

margin) và tỷ lệ hiệu 

số gộp 

 

CO3 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A3.3 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.3 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 
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3.1.3 Kết cấu 

chi phí (Costs 

structure) 

3.1.4 Đòn bẩy 

kinh doanh 

CO3 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

A3.4 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.4 Cho 



(Operating leverage) 

3.2 Một số ví dụ 

ứng dụng 

 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 
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3.3 Phân tích 

điểm hòa vốn 

3.4 Phân tích kết 

cấu mặt hàng 

 

CO3 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A3.5 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.5 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 
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Chương 4: DỰ 

TOÁN NGÂN 

SÁCH 

4.1 Mục đích của 

dự toán ngân sách 

 

CO4 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

A3.6 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.6 Cho 



hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 

10 

4.2 Trách nhiệm 

và trình độ lập dự 

toán ngân sách 

 

CO4 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A2.8 

- Đưa 

những bài 

tập tại lớp. 

Cho SV 

điểm cộng 

nếu có đáp 

án nhanh và 

đúng (30%) 
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4.3 Dự toán ngân 

sách. 

4.3.1 Khái niệm 

4.3.2 Các loại 

dự toán 

4.3.3 Các mô 

CO4 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

A2.9 

- Đưa 

những bài 

tập tại lớp. 

Cho SV 

điểm cộng 

nếu có đáp 



hình lập dự toán 

 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

án nhanh và 

đúng (30%) 
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Chương 5: PHÂN 

TÍCH BIẾN ĐỘNG 

CHI PHÍ 

5.1 Định mức chi 

phí 

 

CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A3.8 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.10 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 
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5.2 Mô hình để 

phân tích biến phí 

 

CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

A3.9 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.11 Cho 



hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 
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5.3 Phân tích biến 

động của chi phí sản 

xuất chung 

 

CO5 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A3.10 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.12 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 
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Chương 6: ĐÁNH 

GIÁ TRÁCH 

NHIỆM QUẢN LÝ 

6.1 Kế toán trách 

nhiệm 

 

CO5 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

 



hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 
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6.2 Đánh giá 

thành quả của các 

trung tâm đầu tư 

 

CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A3.11 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.13 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 
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6.3 Định giá sản 

phẩm chuyển giao 

6.4 Báo cáo bộ 

phận 

 

CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

A3.12 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.14 Cho 



hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 
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Chương 7: CÁC 

QUYẾT ĐỊNH VỀ 

GIÁ 

7.1 Các nhân tố 

ảnh hưởng chủ yếu 

đến các quyết định 

về giá 

7.2 Xác định giá 

bán của các sản 

phẩm sản xuất hàng 

loạt 

 

CO5 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A3.13 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.15 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 
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7.3 Xác định giá 

bán theo thời gian 

lao động và nguyên 

vật liệu sử dụng 

7.3.1 Đặc điểm 

và điều kiện vận 

CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

A3.14 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.16 Cho 



dụng 

7.3.2 Xác định 

giá lao động và  xác 

định giá sản phẩm 

theo giá lao động. 

7.3.3 Xác định 

giá nguyên vật liệu 

sử dụng 

 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 
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Chương 8: THÔNG 

TIN THÍCH HỢP 

CHO VIỆC RA 

QUYẾT ĐỊNH 

8.1 Nhận diện 

thông tin thích hợp 

8.1.1 Mục tiêu 

của tổ chức và nhận 

dạng thông tin thích 

hợp 

8.1.2 Khái quát 

về quyết định kinh 

doanh  

8.1.3 Mô hình 

phân tích thông tin 

thích hợp 

 

CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A3.15 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.17 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 
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8.2 Ứng dụng 

thông tin thích hợp 

trong việc ra quyết 

định 

8.2.1 Quyết 

định loại bỏ hay kinh 

doanh một bộ phận 

8.2.2 Quyết 

định tự sản xuất hay 

mua ngoài 

8.2.3 Quyết 

định chọn sản phẩm 

sản xuất hay tiêu thụ 

 

CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A3.15 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.17 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 

22 Ôn tập  

Dạy: Giải đáp, nêu 

các lỗi thường gặp 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

A2.20 

- Đưa 

những bài 

tập tại lớp. 

Cho SV 

điểm cộng 

nếu có đáp 

án nhanh và 

đúng (30%) 

 

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment) 

Thành phần đánh giá CĐRMH Tỷ lệ (%) 

A1. Quá trình (tham gia xây dựng bài, 

bài tập ở lớp, bài tập về nhà) 
CO5 10% 



A2. Thi/ Kiểm tra/ Bài tập lớn giữa kỳ CO3,CO4,CO6 30% 

A3. Thi cuối kỳ CO1,CO2,CO3. 60% 

 

6. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations) 

- Dự lớp: theo quy định của nhà trường 

- Sinh viên đọc nghiên cứu tài liệu môn học do giảng viên cung cấp trước 

mỗi buổi học. 

- Làm bài tập về nhà, trả lời các câu hỏi ngắn và bài tập nhanh trên lớp: sẽ 

được cho điểm cộng vào điểm quá trình 10% hoặc điểm 30% của sinh viên. 

7. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO 

Giáo trình 

Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương (2010), Kế toán quản trị,  TP.HCM, NXB. 

Thống Kê. 

Đoàn Ngọc Quế, Đào Tất Thắng, Lê Đình Trực (2009), Kế toán quản trị, 

TP.HCM, NXB. Lao động 

Tài liệu tham khảo 

Huỳnh Lợi, Nguyễn Khắc Tâm, Võ Văn Nhị (2001), Kế toán quản trị, TP.HCM, 

NXB. Thống Kê 

James M. Reeve, Carl S. Warren (2008), Principles of  Managerial 

Accounting, Australia ; Mason, Ohio: South-Western, Cengage Learning 

Trưởng khoa/ bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 Giảng viên biên soạn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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