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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Gần đây, nhiều công ty và doanh nghiệp đang phải đối mặt với những thách 

thức trong việc bắt kịp với xu hướng kinh doanh đang thay đổi và phát triển nhanh 

chóng. Không những chỉ ở trong nước mà trên toàn cầu, các tổ chức đều phải cạnh 

tranh trong môi trường khốc liệt để duy trì sự phù hợp và tạo ra lợi nhuận, họ phải cố 

gắng sản xuất các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cho khách hàng của mình với mức 

giá cạnh tranh. Để một doanh nghiệp có thể hoạt động thành công, họ phải thực hiện 

một hệ thống chi phí hiệu quả với các biến số như quy mô của một công ty, chuyên 

môn, quy mô ngân sách và phản ứng của thị trường, cùng với đó thì hiệu quả và độ 

tin cậy của các hệ thống chi phí chính là trọng tâm gốc rễ trong bất kỳ lĩnh vực kinh 

tế nào.  

Hệ thống chi phí truyền thống là một ví dụ về hệ thống kế toán chi phí sử dụng 

các biện pháp đơn lẻ như giờ lao động trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, và một 

số các chi phí liên quan đến hoạt động tạo ra sản phẩm. Vấn đề với việc sử dụng hệ 

thống tính giá truyền thống trong chiến lược định giá và thị trường có thể bị sai lệch 

vì hệ thống định giá truyền thống không phải lúc nào cũng đưa ra giá thành của sản 

phẩm một cách chính xác. Bên cạnh đó, để các công ty tiếp tục cải thiện dịch vụ 

khách hàng và xây dựng các sản phẩm tốt hơn, họ cần một hệ thống chi phí không 

đưa ra thông tin sai lệch có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình ra quyết định 

của công ty. Fei và Isa (2010) lập luận rằng, khi các công ty sản xuất tiến bộ trong 

việc sử dụng các công nghệ như robot và hệ thống máy tính được cải tiến; điều này 

đã dẫn đến sự thay đổi lớn trong cấu trúc chi phí của họ và làm cho hệ thống chi phí 

truyền thống không đủ độ tin cậy trong môi trường sản xuất hiện tại. Sự bất cập của 

hệ thống tính giá truyền thống đã dẫn đến việc các tổ chức tìm kiếm một hệ thống chi 

phí thay thế dẫn đến sự ra đời của Định mức chi phí dựa trên hoạt động (ABC). 

Tuy nhiên, theo như thực tế thì việc áp dụng phương pháp tính giá thành dựa 

trên họat động (ABC) tại các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay chưa được phổ biến 

rộng rãi. Bởi tư duy kế toán Việt Nam vẫn thường hay đi theo lối mòn truyền thống 

và còn còn tồn tại nhiều e ngại trong việc đổi mới, một phần là bản thân các kế toán 
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viên tại các công ty Việt Nam cũng chưa hiểu rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng và 

cách vận dụng tính giá thành sản phẩm theo ABC. Chính vì vậy mà tại Xí nghiệp chế 

biến gỗ Vinafor Đà Nẵng - Chi nhánh công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng hiện nay 

vẫn tính giá thành sản phẩm dựa theo phương pháp tính giá thành sản phẩm theo 

phương pháp truyền thống từ tước đến nay. 

Do đó, “Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Xí 

nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng - Chi nhánh công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng” 

được lựa chọn làm đề tài nghiên cứu, với mục đích không chỉ giúp Xí nghiệp chế 

biến gỗ Vinafor Đà Nẵng mà còn có thể áp dụng tại các công ty khác ở Việt Nam 

hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc tính giá thành sản phẩm theo phương pháp dựa 

trên cơ sở hoạt động (ABC) và vận dụng phương pháp này để hoàn thiện hơn công 

tác kế toán và tính giá. Từ đó có thể mang lại các cải thiện nhất định trong quá trình 

sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như giúp ban 

quản lý doanh nghiệp có thể đưa ra các phương án kịp thời cho định hướng kinh 

doanh trong thời buổi hội nhập và cạnh tranh. 

2. Mục tiêu nguyên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Tìm hiểu và đánh giá tầm quan trọng của phương pháp tính giá dựa trên hoạt 

động (ABC) cũng như quá trình thực hiện và tác động của nó đối với một doanh 

nghiệp. Từ đó vận dụng phương pháp tính giá này tại Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor 

Đà Nẵng – Chi nhánh Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng, qua đó nhằm góp phần cải 

thiện hiệu quả công tác quản lý chi phí dựa trên cơ sở hoạt động tại doanh nghiệp. 

2.2.Mục tiêu cụ thể 

- Tìm hiểu và đánh giá thực trạng của phương pháp tính giá hiện đang được áp 

dụng tại Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng. 

- Đánh giá thực trạng, phân tích ưu điểm và khả năng thực hiện phương pháp 

tính giá ABC tại Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng. 

- Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất các ý kiến trong việc thực hiện phương 

pháp tính giá ABC tại Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng qua đó giúp Ban lãnh 

đạo của công ty có thể đưa ra quyết định sáng suốt về mức sản xuất, giá cả, đầu tư 
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trong tương lai và một loạt các mối quan tâm khác nhằm góp phần cải thiện và nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý chi phí dựa trên cơ sở hoạt động ABC tại Công ty. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1.Đối tượng nghiên cứu 

Từ mục tiêu nghiên cứu của luận văn, đối tượng mà luận văn tập trung nghiên 

cứu là phương pháp tính giá thành dựa theo hoạt động (ABC) tại Xí nghiệp chế biến 

gỗ Vinafor Đà Nẵng. 

Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, đề tài thực hiện tính giá thành theo phương 

pháp ABC trong dây chuyền sản xuất dòng sản phẩm Ván gỗ, đối với bốn dòng sản 

phẩm trọng tâm chính của công ty là Ván gỗ Coppha thường, Ván coppha phủ keo 

hai mặt chịu nước, Ván gỗ công nghiệp MDF thường và Ván gỗ công nghiệp MDF 

phủ keo hai mặt chịu nước. 

3.2.Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về không gian: Đề tại được nghiên cứu và khảo sát thực tế tại Xí 

nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng. 

- Phạm vi về thời gian: Số liệu được sử dụng cho đề tài vào tháng 12 năm 2020. 

4.Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1.Phương pháp thu thập số liệu 

Đề tài được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu định tính. Vì vậy, số liệu 

được thu thập chủ yếu dựa trên số liệu thực tế được cung cấp từ Bộ phận kế toán – tài 

chính của Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng. Bên cạnh đó, để có được tài liệu 

liên quan về công ty cũng như cơ sở dữ liệu tham khảo về công tác tính giá theo 

phương pháp dựa trên cơ sở hoạt động (ABC), đề tài cũng sử dụng dữ liệu từ các 

trang web điện tử, các tạp chí kế toán và sách giáo khoa  

4.2. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu sau khi được thu thập sẽ được tính toán bằng phầm mềm Excel. Tùy theo 

từng mục đích và các đối tượng phân tích khác nhau mà sử dụng các phương pháp 

tương ứng để phù hợp với nghiên cứu. Một số phương pháp được dụng để xử lý số 

liệu như sau:   
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- Thu thập các số liệu liên quan đến chi phí sản xuất trong tháng 12 năm 2020, 

sau đó sử dụng các phương pháp tài chính kế toán, tổng hợp các loại chi phí phát sinh 

và kết chuyển số liệu vào cuối tháng theo số sách kế toán để đánh giá thực trạng về 

cách quản lý chi phí và tính giá thành của từng đối tượng sản phẩm mà hiện nay Xí 

nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng đang áp dụng. 

- Sử dụng phương pháp thống kê để thống kê lại số liệu liên quan đến chi phí 

NVLTT, chi phí NCTT, chi phí SXC nhằm phục vụ cho việc vận dụng tính giá theo 

phương pháp ABC. 

- Sử dụng phương pháp đối chiếu và so sánh để tìm ra các điểm giống nhau và 

điểm khác biệt giữa phương pháp tính giá thành theo truyền thống và phương pháp 

tính giá thành theo ABC nhằm đưa ra kết luận và phương án giúp cho các ban quản lý 

của công ty đưa ra các quyết định và phương án hiệu quả hơn cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh.  

5. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục, bảng biểu thì kết cấu bài 

gồm 3 chương: 

Chương I: Cơ sở lý luận về phương pháp tính giá dựa trên hoạt động (ABC). 

Chương II: Thực trạng về công tác tính giá thành tại Xí nghiệp chế biến gỗ 

Vinafor Đà Nẵng. 

Chương III: Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên hoạt động (ABC) tại 

Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Trong xu hướng phát triển rộng rãi như hiện nay, sự hội nhập kinh tế quốc dân 

đang là trào lưu ở hầu hết các quốc gia. Kết quả tất yếu của quá trình hội nhập là hình 

thành các công ty đa quốc gia. Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay đang vận 

hành theo cơ chế thị trường và trong thế hội nhập, cạnh tranh diễn ra ngày càng quyết 

liệt. Do hạn chế về khả năng và nguồn lực, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế 

buộc phải hợp tác với nhau trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 

cũng như nghiên cứu phát triển theo chiều rộng và chiều sâu. 
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Kế toán là một bộ phận quan trọng góp phần cung cấp thông tin cho lãnh đạo 

nhằm đưa ra các phương hướng chiến lược phù hợp. 

Trong đó, tính giá thành là một phần hành quan trọng trong một doanh nghiệp 

sản xuất, nó ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 

Quá trình tính giá đúng đắn sẽ góp phần cung cấp thông tin cho các nhà quản trị 

doanh nghiệp, để đưa ra các quyết định đúng đắn. 

Đối với các luận văn, các tác giả trước đã đi sâu nghiên cứu phương pháp tính 

giá ABC trong nghành in, may mặc, cơ khí ô tô, ngành dược, nhà máy bánh kẹo... 

Hầu hết các nghiên cứu đều tập trung vào 3 nội dung chính bao gồm: Cơ sở lý luận 

về phương pháp tính giá, thực trạng tính giá thành tại doanh nghiệp và khả năng vận 

dụng phương pháp ABC tại doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, mỗi luận văn đều có khả 

năng vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động khác nhau. Chẳng hạn: 

Nghiên cứu trong lĩnh vực in của tác giả Đinh Thị Thanh Hương (năm 2006) về 

phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động trong các doanh nghiệp in. Trong 

ngiên cứu này, tác giả đã đề cập đến thực trạng tính giá thành tại các doanh nghiệp in 

và đã chỉ ra được các nhược điểm hiện tại đối với việc vận dụng phương pháp tính 

giá ABC tại các doanh nghiệp in. Từ đó tác giả đề xuất việc vận dụng phương pháp 

tính giá khắc phục được các nhược điểm và có thể vận dụng tại các doanh nghiệp in 

là phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động ABC. 

Trong lĩnh vực cơ khí ô tô, tác giả Trần Thị Uyên Phương (năm 2008) với đề tài 

“Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty cơ khí 

ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng”, tác giả đã phân tích quá trình sản xuất thành các trung 

tâm hoạt động và phân bổ chi phí cho từng hoạt động theo nguồn sinh phí. Xác định 

được trách nhiệm của từng bộ phận để có chính sách phù hợp. 

Tác giả Trần Nguyễn Thị Bích Lài (năm 2010) nghiên cứu về “Vận dụng 

phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) cho nghành may – Trường hợp 

công ty cổ phần may Trường Giang Quảng Nam”, đã nghiên cứu áp dụng phương 

pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) vào công ty dệt may, theo đó, chi phí 

được tập hợp cho từng trung tâm hoạt động tiêu dùng nguồn và phân bổ chi phí cho 
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từng hoạt động theo nguồn phát sinh chi phí. Xác định được trách nhiệm của từng bộ 

phận để có chính sách phù hợp. 

Tác giả Nguyễn Công Du (năm 2012) nghiên cứu về “Vận dụng phương pháp 

tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại nhà máy bánh kẹo Quãng Ngãi – Công ty 

Cổ Phần đường Quảng Ngãi”. Trong nghiên cứu này, tác giả đã đề cập đến thực trạng 

tính giá thành tại công ty Cổ Phần đường Quãng Ngãi theo phương pháp truyền thống 

có nhiều điểm chưa phù hợp trong việc phân bổ chi phí sản xuất. Từ đó tác giả đã 

mạnh dạn đưa ra các kiến nghị trong việc phẩn bổ chi phí sản xuất đến các trung tâm 

hoạt động, các chi phí đến các hoạt động được chính xác hơn và giúp nhà quản trị 

đưa ra các quyết định chính xác về giá thành sản phẩm bằng cách vận dụng phương 

pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC). 

Tuy có nhiều cách tiếp cận khác nhau về phương pháp ABC, nhưng nhìn chung 

tác giả đã tóm lược trình tự tính giá qua 4 bước. Quá trình phân bổ chi phí và công 

tác tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may Trường Giang Quảng Nam đã 

được nêu ra phân tích và đánh giá, nhằm tìm ra ưu điểm cũng như nhược điểm của 

phương pháp tính giá hiện tại. Điều này tạo cơ sở cho việc vận dụng phương pháp 

tính giá mới khắc phục được hạn chế đang gặp phải của phương pháp tính giá truyền 

thống. Đới với luận văn này, lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về nghành may mặc 

nên có thể thấy dược khả năng vận dụng phương pháp ABC trên nhiều lĩnh vực khác 

nhau. 

Các vấn đề về kế toán quản trị, trong đó có phương pháp tính giá dựa trên cơ sở 

hoạt động ABC (Activity Based Costing) được rất nhiều các độc giả nghiên cứu. 

Không chỉ trong nghành in, cơ khí ô tô mà cả trong ngành Dược cũng được tác 

giả Trương Thoại Nhân (năm 2010) tập trung nghiên cứu về vận dụng phương pháp 

tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại công ty Cổ phần dược Danapha. Bài viết đã phân 

tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ 

phần dược Danapha. Trên cơ sở thực tế tại công ty, tác giả đã nêu lên được ưu nhược 

điểm của công tác tính giá tại công ty và cách phân bổ chi phí sản xuất chung. Đó là 

cơ sở để vận dụng phương pháp tính giá ABC dựa trên cơ sở hoạt động, từ đó giúp 

các nhà quản trị đưa ra những quyết định phù hợp. 
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  Ngoài các luận văn nêu trên, còn có rất nhiều bài báo, tạp chí đã trình bày quan 

điểm cũng như các vấn đề quay quanh phương pháp tính giá ABC. Trong đó có bài 

viết của tác giả Phạm Rin (2006) với đề tài “Kế toán chi phí dựa trên hoạt động”. Nội 

dung của bài viết tập trung đề cập đến phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt 

động, mục đích là giúp các đọc giả làm quen với phương pháp kế toán chi phí. Từ đó 

có thể cung cấp những kiến thức hữu ích cho các nhà quản trị doanh nghiệp để có 

định hướng vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý doanh nghiệp, 

xác định chi phí, giá thành, định giá bán cho sản phẩm... Mặt khác bài viết cũng đề 

cập đến khả năng vận dụng phương pháp kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động ở Việt 

Nam. 

Trong bài viết của tác giả Trần Quang Khải (năm 2011) cũng được đăng trong 

tạp chí kế toán với đề tài “Áp dụng phương pháp tính chi phí theo hoạt động (ABC) 

cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Ngoài các nội dung cơ bản về phương pháp tính 

giá dựa trên cơ sở hoạt động, tác giả đã cung cấp thêm cho đọc giả một số thông tin 

và tính ưu việt của phương pháp tính giá ABC so với phương pháp tính giá truyền 

thống. 

Như vậy, qua các bài viết trên. Tác giả nhận thấy các bài viết đã được nghiên 

cứu chủ yếu đi sâu vào hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí trong doanh nghiệp có đặc 

thù khác nhau. Trên cơ sở các nghiên cứu, phần nào tác giả đã kế thừa cơ sở lý luận 

về phương pháp tính giá, cũng trên cơ sở khảo sát những đặc thù về hệ thống tổ chức 

hoạt động của Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng, tác giả đã nghiên cứu vận 

dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Xí nghiệp chế biến gỗ 

Vinafor Đà Nẵng nhằm khẳng định thêm tính thiết thực của phương pháp tính giá này 

và giúp cho nhà quản trị có những quyết định chính xác về giá bán sản phẩm, kiểm 

soát được chi phí của các hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh. 
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CHƢƠNG I 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN 

HOẠT ĐỘNG (ABC) 

1.1. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

1.1.1.Khái niệm về giá thành sản phẩm 

1.1.2. Phân loại giá thành sản phẩm 

1.1.3. Đối tượng tính giá thành sản phẩm và tài khoản hạch toán 

1.2. TỔNG QUAN VỀ PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG 

(ABC) 

1.2.1. Sự hình thành của phương pháp tính giá dựa trên hoạt động (ABC) 

1.2.2. Khái niệm phương pháp tính giá dựa trên hoạt động (ABC) 

1.2.3. Đặc điểm của phương pháp tính giá dựa trên hoạt động(ABC) 

1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện phương pháp tính giá 

dựa trên hoạt động(ABC) 

1.2.5. Các bước triển khai phương pháp tính giá dựa trên hoạt động(ABC) 

1.3. SO SÁNH PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG (ABC) 

VÀ PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRUYỀN THỐNG  

1.3.1. So sánh phương pháp tính giá dựa trên hoạt động (ABC) và phương pháp 

tính giá truyền thống 

1.3.2. Lợi ích đạt được từ việc thực hiện và sử dụng thành công phương pháp 

tính giá thành dựa trên hoạt động (ABC) và những hạn chế còn tồn tại 
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CHƢƠNG II 

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ 

NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VINAFOR ĐÀ NẴNG 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VINAFOR ĐÀ NẴNG  

2.1.1. Giới thiệu về Xí nghiệp chế biến gôc Vinafor Đà Nẵng 

2.1.2. Chức năng và ngành nghề kinh doanh chính của Xí nghiệp chế biến gỗ 

Vinafor Đà Nẵng  

2.1.3. Tổ chức bộ máy quán lý của Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng 

2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng 

 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ 

BIẾN GỖ VINAFOR ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Quy trình sản xuất tại Xí Nghiệp: 

2.2.2. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá 

2.2.3. Quá trình tập hợp chi phí và phương thức phân bổ chi phí 

2.2.4. Đánh giá giá trị sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại xí 

nghiệp 

a) Đánh giá giá trị sản phẩm dở dang 

Xí nghiệp không thực hiện đánh giá sản phẩm dở dang do hình thức sản xuất 

Ván theo đơn đặt hàng nên mỗi loại sản phẩm sẽ được tính giá thành theo tính chất đã 

hoàn thành và nhập kho. 

b) Tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 

Đối tượng tính giá thành là từng loại Ván gỗ hoàn thành (dạng tấm) của từng 

dây chuyền sản xuất. Xí nghiệp hạch toán chi phí và tính toán giá thành theo tháng.  

2.2.5. Những ưu điểm và hạn chế trong công tác tính giá thành Xí nghiệp chế 

biến gỗ Vinafor Đà Nẵng hiện nay 
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CHƢƠNG III 

VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH DỰA TRÊN 

HOẠT ĐỘNG(ABC) TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VINAFOR ĐÀ 

NẴNG  

3.1. KHẢ NĂNG VÀ CƠ SỞ CHO VIỆC VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP TÍNH 

GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG(ABC) TẠI XÍ NGHIỆP 

CHẾ BIẾN GỖ VINAFOR ĐÀ NẴNG 

3.2. VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH DỰA TRÊN HOẠT 

ĐỘNG(ABC) TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VINAFOR ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Xác định các chi phí trực tiếp 

a) Xác định chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

b) Xác định chi phí nhân công trực tiếp 

3.2.2. Xác định các chi phí gián tiếp, các trung tâm hoạt động và nguồn phát 

sinh chi phí 

a) Xác định các trung tâm hoạt động 

b) Xác định chi phí gián tiếp và nguồn phát sinh chi phí 

3.2.3. Xác định chi phí cho từng hoạt động 

3.2.4. Xác định chi phí hoạt động cho từng sản phẩm  

3.2.5. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp ABC 

3.3. SO SÁNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ 

ABC VÀ PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HIỆN TẠI CỦA XÍ NGHIỆP 

3.4. KIẾN NGHỊ 

3.4.1. Về phía doanh nghiệp 

3.4.2. Về phía nhà nước 
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KẾT LUẬN 

Cuốn theo xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế với những điều kiện cạnh 

tranh gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam muốn đứng vững trong chính 

nền kinh tế đang chuyển đổi mạnh mẽ của đất nước thì phải làm sao để có thể vận 

hành các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Các doanh nghiệp cần 

cập nhật công nghệ, nhân lực và quản lý tiên tiến trên con đường phát triển của mình. 

Xây dựng và duy trì một hệ thống quản lí khoa học tiên tiến là một trong những vấn 

đề quan trọng mà các nhà quản lý phải quan tâm.  

Tính giá thành theo phương pháp ABC đối với các công ty trong nước nói chung 

và Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng nói riêng thì đây vừa là cơ hội cũng như 

là thách thức vì đây là hình thức kế toán mới.  

Hiện tại, tại Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor đang tính giá thành theo hình thức 

chỉ phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong khi chi phí này không phải là 

nguyên nhân gây ra các chi phí gián tiếp, khiến việc phân bổ chưa hoàn toàn chính 

xác, dẫn đến giá thành bán ra cao hơn hoặc thấp hơn so với thực tế. Vì vậy không 

giúp cho ban lãnh đạo xí nghiệp có phương án và quyết định đưa ra giá bán đúng đắn, 

gây cản trở sự cạnh tranh với các đôi thủ khác. Chính vì vậy mà việc vận dụng 

phương pháp tính giá ABC tại Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng giúp xí nghiệp 

có thể phận bổ hợp lý các chi phí gián tiếp cho từng công đoạn sản xuất và từng đối 

tượng sản phẩm. Từ đó giúp cho ban lãnh đạo có thể đưa ra giá bán chính xác, nắm rõ 

được nên sản xuất mặt hàng nào, số lượng bao nhiêu với giá bán như thế nào là phù 

hợp để có được những quyết định đúng đắn. 

Hiện nay rất nhiều các doanh nghiệp chưa áp dụng phương pháp ABC trong 

quản lý, phân tích và tính toán giá thành sản xuất, do đó chưa xác định được bản chất 

của vấn đề và nguyên nhân kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch hay giảm sút. Một 

số doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục sản xuất hay kinh doanh các mặt hàng không có 

lợi nhuận, làm giảm lợi nhuận của toàn doanh nghiệp. Để hạn chế vấn đề này, doanh 

nghiệp nên áp dụng phương pháp tính giá thành theo hoạt động (ABC) cho từng loại 

sản phẩm của doanh nghiệp 

 



12 

 

 


