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Tóm tắt: 

ệ thống kế toán quản trị (HTKTQT) có vai trò rất quan trọng trong việc 

cung cấp thông tin cho nhà quản trị ra quyết định kinh doanh trong đơn 

vị. đặc biệt đất nước ta trong quá trình hội nhập thì doanh nghiệp có nhiều 

thuận lợi hơn nhưng đồng thời cũng nảy sinh nhiều cạnh tranh đòi hỏi các nhà quản trị 

phải có những chiến lược và tư duy nhạy bén để ra những quyết định nhanh và chính 

xác nhằm không bỏ lỡ cơ hội cho doanh nghiệp, trong đó ngành dệt may cũng không là 

ngoại lệ. Để đáp ứng  mục tiêu này đòi hỏi những thông tin cung cấp cho nhà quản trị 

phải nhanh, kịp thời, chính xác và hiệu quả ngày càng được chú trọng. Muốn làm được 

những điều đó các công ty sản xuất nói chung, các công ty sản xuất ngành dệt may nói 

riêng phải thiết kế HTKTQT tốt và phù hợp với cơ cấu tổ chức của đơn vị để cung cấp 

thông tin kịp thời hỗ trợ việc ra quyết định của nhà quản lý. Trong bài viết này, tác giả 

sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng nhằm nghiên cứu sự 

tác động của các yếu tố đến việc thiết kế HTKTQT tại các doanh nghiệp sản xuất ngành 

dệt may trên tại TP.HCM nhằm đề xuất những định hướng để xây dựng HTKTQT cho 

phù hợp với đơn vị. 

Từ khóa: Hệ thống kế toán quản trị, cơ cấu tổ chức. 
 

Abstract: 

Management accounting plays a vital role in providing information to making 

decision. In the integrating process, Vietnamese enterprises have more advantages but 

also confront with more competition which requiring strategic thinking in order to make 

correct and timely decisions, avoiding missing good business opportunities. In order to 

attain the target mentioned above, the provided information should be more and more 

timely, correct and effective. It requires manufacturing enterprises – especially in textile 

– to design the suitable management accounting system accordance to organizational 

structure. In this research we use both of quantitative and qualitative method to study 

the impact of factors to the designing the management accounting system in textile 

manufacturing enterprises in Hochiminh. Through the results, we will suggest the 

orientation to build the suitable management accounting system for textile enterprises. 
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