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      TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 
A. Vấn đề chung: 
1. Tài liệu ôn tập: 

a. Tài liệu Kế toán Quản trị do giảng viên đứng lớp biên soạn 
b. Kế toán Quản trị - Bộ môn Kế toán Quản trị - Khoa Kế toán – Kiểm toán – ĐH Kinh 

tế TPHCM 
c. Luật Kế toán  
d. Thông tư 53/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006 về hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị 

trong doanh nghiệp 
e. QĐ 87/2005/QĐ-BTC ngày 1/12/2005 về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, 

kiểm toán  
2. Hình thức thi: Trắc nghiệm 
3. Thời gian thi:  120 phút 
4. Không sử dụng tài liệu 
 

B. Nội dung ôn: 

Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí  
2.1. Khái niệm, đặc điểm 
2.2. Phân loại chi phí phục vụ kế toán tài chánh: 

2.2.1. Theo nội dung kinh tế  
2.2.2. Theo chức năng hoạt động  
2.2.3. Theo mối quan hệ giữa chi phí với các khoản mục trên báo cáo tài chánh  
2.2.4. Theo vai trò chi phí trong sản xuất sản phẩm  

2.3. Phân loại chi phí phục vụ kế toán quản trị  
2.3.1. Theo cách ứng xử của chi phí  
2.3.2. Theo cách hành động của nhà quản trị  
2.3.3. Theo tính chất chi phí  
2.3.4. Theo thẩm quyền quản lý  
2.3.5. Theo nội dung trên báo cáo thu nhập nội bộ 

2.4. Phân loại chi phí nhằm ra quyết định đầu tư: chi phí cơ hội, chi phí chìm, chi phí 
thích hợp, chi phí chênh lệch … 

 
 
Chương 3: Phân tích quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận  

3.1. Các chỉ tiêu phân tích 
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3.1.1. Số dư đảm phí 
3.1.2. Tỷ lệ số dư đảm phí  
3.1.3. Kết cấu chi phí  
3.1.4. Đòn bẩy kinh doanh  

3.2. Ứng dụng CVP cho việc ra quyết định 
3.3. Phân tích hòa vốn 
3.4. Phân tích kết cấu hàng bán 

 
 
Chương 4: Dự toán ngân sách 

4.1. Dự toán tiêu thụ và thu tiền 
4.2. Dự toán khối lượng sản xuất  
4.3. Dự toán mua hàng, mua nguyên vật liệu, và thanh toán  
4.4. Dự toán tiền 
4.5. Dự toán lợi nhuận  

 
 
 
Chương 5: Đánh giá trách nhiệm quản lý  

5.1. Các báo cáo bộ phận phục vụ đánh giá 
5.2. Đánh giá thành quả của trung tâm đầu tư: ROI, RI 

 
 
Chương 6: Định giá sản phẩm và dịch vụ  

6.1. Định giá sản phẩm sản xuất hàng loạt 
6.1.1. Phương pháp toàn bộ 
6.1.2. Phương pháp trực tiếp 

6.2. Định giá dịch vụ  
 
 
Chương 7:  Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn 

7.1. Phân tích thông tin thích hợp 
7.2. Ứng dụng để ra quyết định: 

7.2.1. Loại bỏ hoặc tiếp tục kinh doanh  
7.2.2. Tiếp tục sản xuất hay bán ngay 
7.2.3. Trường hợp năng lực sản xuất bị giới hạn 

 
 Giảng viên ôn tập 
 Đỗ Thị Tuyết Lan 


