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Tóm tắt: 

hời đại chúng ta đang được chứng kiến 3 lĩnh vực trong vai trò gia tăng gi  trị mới 

(value-adding role) của thông tin kế toa  n quản trị đó là: ca  c hệ thống kiểm soa  t hoạt 

động (operational control systems);quản lý chi phí trên cơ sở hoạt động (activity- 

based cost management); và phương pha  p bảng điểm cân bằng (balanced scorecard). Ba lĩnh 

vực trong đó tất nhiên không thể làm cho công việc sa  ng tạo diễn ra trong lĩnh vực kiểm soa  t 

và thay đổi kế toa  n quản trị đa  ng kể, nhưng cũng có thể dự đoa  n rằng trong những năm đầu 

của thế kỷ 21 ca  c nhà kế toa n quản trị sẽ phải tham gia tích cực hơn nữa trong việc thực hiện, 

duy tr  và cải tiến của hệ thống này. Bài viết sau đây sẽ tri  nh bày và phản a  nh ca  c yêu cầu trên 

- đồng thời nâng cao phương pha  p tiếp cận mới trong nghiên cứu và giảng dạy kế toa  n quản 

trị cần thiết trước khi hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra trên một sâu và rộng hơn. 

Từ khóa: Hội nhập, kế toán quản trị. 

Abstract: 

Our time is being witnessed 3 fields as new value added (value-adding role) of managerial 

accounting information that is: The system control operation (operational control systems); 

Cost management based on activity (activity-based cost management); and Balanced Scorecard 

Methodology (balanced scorecard). Three areas which of course can not make innovative work 

taking place in the field of control and managerial accounting change significantly, but can 

also predict that in the first years of the 21st century home managerial accounting will have to 

participate more actively in the implementation, maintenance and improvement of this system. 

The following article will present and reflects the requirements on - simultaneously raise new 

approaches in research and teaching managerial accounting requyred before international 

economic integration is taking place on a deep and wider. 
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