
Kế toán quản trị chi phí du
lịch ở một số quốc gia 

Tại Thổ Nhĩ Kỳ: 
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, kế toán quản trị

chi phí (KTQTCP) tại các doanh
nghiệp (DN) kinh doanh khách sạn
được áp dụng phổ biến tại các khách
sạn dạng chuỗi hơn là các khách sạn
độc lập, đơn lẻ. Tuy nhiên, để phục
vụ mục tiêu chiến lược, các mô hình
kinh doanh khách sạn chuỗi và đơn
lẻ đều gia tăng sử dụng các công cụ
quản trị chi phí.

Các nhà quản trị nhận thấy rằng,
các công cụ KTQT truyền thống
không đủ phục vụ nhu cầu thông
tin phục vụ cho việc ra quyết định,
họ cần các công cụ KTQTCP hiện
đại (bao gồm: ABC – Chi phí dựa
trên cơ sở hoạt động, ABD – Chi
phí hoạt động trên cơ sở dự toán,
Life Cycle Costing - LCC- chi phí
dựa trên vòng đời của sản phẩm,
Target Costing - Chi phí mục tiêu,
Benchmarking - điểm chuẩn, Bal-
anced Scorecard- Thẻ điểm cân
bằng, Value Chain Analysis - Phân

tích chuỗi giá trị, Transfer Pricing
- Chuyển giá, Kaizen Costing - Cải
tiến liên tục…) để quyết định kinh
doanh đưa ra chất lượng tốt hơn,
nhằm phục vụ thị trường và khách
hàng của mình ngày càng tốt hơn.
Bên cạnh đó, các thông tin phi tài
chính (ví dụ tỷ lệ phòng có khách,
mối liên hệ giữa tỷ lệ khách hàng
tiếp tục sử dụng hàng hóa dịch vụ
và lợi nhuận…) đóng vai trò ngày
càng quan trọng giúp các nhà quản
trị lập kế hoạch, kiểm soát và cắt
giảm chi phí…

Về thực trạng áp dụng
KTQTCP, qua mẫu khảo sát
khách sạn 4 sao và 5 sao, kết quả
nghiên cứu cho thấy các công cụ
KTQT truyền thống mức độ sử
dụng khác nhau: lập dự toán
(100%), phân tích tài chính
(81%) và phân tích lợi nhuận đầu
tư (76%); các công cụ KTQTCP
truyền thống mức sử dụng thấp
hơn 50%: chi phí tiêu chuẩn
(42,9%), điểm hòa vốn (31,8%),
phân tích chênh lệch (23,8%),
phương án thay thế (14,3%).

Các kỹ thuật KTQT hiện đại
chỉ có 31,8% nhà quản lý thường
xuyên sử dụng. Các công cụ
KTQT hiện đại (ABD, LCC,
Transfer Pricing) hoàn toàn không
được sử dụng. Đối với các nhà
quản trị sau khi biết được lợi ích
của các công cụ KTQT hiện đại
như nâng cao lợi nhuận, năng suất,
phát triển bền vững, lập dự toán,
tính toán chi phí, định giá đánh giá
hoạt động, sức cạnh tranh tốt hơn,
đa số các nhà quản trị đều đưa ra
quan điểm để tồn tại và phát triển
các công cụ KTQT hiện đại nhất
định phải được sử dụng.

Tại Ấn Độ:
Các nhà quản lý DN kinh doanh

khách sạn tại Ấn Độ cho rằng, một
trong những đổi mới quan trọng
trong KTQTCP là phương pháp
ABC được áp dụng, phương pháp
này giúp các nhà quản trị nâng cao
chất lượng quản trị chi phí như:
phân bổ chi phí chính xác hơn,
phân tích lợi nhuận/khách hàng tốt
hơn, cắt giảm chi phí. Kết quả khảo
sát cho thấy 60% đồng ý rằng
phương pháp ABC là phương pháp
tiếp cận chính xác và hiệu quả
(2012). Cũng nghiên cứu về
phương pháp ABC, trong khảo sát
2007, Pavlatos and Paggios cho kết
quả 23,5% các nhà quản lý sử dụng
phương pháp ABC. Như vậy, tỉ lệ
nhận thức về phương pháp chi phí
trên cơ sở hoạt động của các nhà
quản trị Ấn Độ nâng lên rất nhiều.
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Nghiên cứu chỉ ra rằng, thách
thức mà các DN gặp phải là nâng
cao tỷ lệ quay lại và trải nghiệm tốt
của khách hàng, cắt giảm chi phí
mà không giảm chất lượng dịch vụ,
nâng cao chất lượng hoạt động
phân tích lợi nhuận khách hàng
mang lại, lập dự toán ngân sách.
Các phương pháp quản trị chi phí
truyền thống không đáp ứng yêu
cầu quản trị, do đó, các DN cần
hiện đại hóa hệ thống quản trị chi
phí bằng cách áp dụng ABC để đáp
ứng nhu cầu ra quyết định (Hình 1).

Bài học kinh nghiệm cho các
DN kinh doanh du lịch tại Quảng
Ninh

“Việt Nam được xếp thứ 24/141
quốc gia về tài nguyên du lịch,
nhưng chỉ đứng thứ 75/141 về năng
lực cạnh tranh du lịch toàn cầu”[5],
tỉnh Quảng Ninh được ví như một
Việt Nam thu nhỏ[6], như vậy hiệu
quả hoạt động của các DN kinh
doanh du lịch Việt Nam nói chung
và các DN kinh doanh du lịch
Quảng Ninh nói riêng chưa tương
xứng với tiềm năng. 

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày
càng gay gắt, việc nâng cao hiệu
quả hoạt động, cắt giảm chi phí,
lãng phí, nâng cao lợi nhuận, nâng
cao chất lượng trải nghiệm và tỷ lệ
khách hàng quay lại sử dụng dịch
vụ của DN là việc làm cấp thiết để
phát huy hết tiềm năng của DN
cũng như những gì thiên nhiên ưu
đãi. Các DN kinh doanh du lịch tại
Quảng Ninh cần tăng cường áp
dụng các công cụ KTQTCP truyền
thống cũng như hiện đại. 

Từ kinh nghiệm của các DN
Thổ Nhỹ Kỳ và Ấn Độ cho thấy,
việc áp dụng KTQTCP, đặc biệt đối
với các công cụ KTQTCP hiện đại
cần lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức
của nhà quản trị đối với vai trò của
KTQTCP truyền thống và hiện đại
trong việc ra quyết định.

Thứ hai, nhân viên kế toán cần
chủ động nghiên cứu, ứng dụng các
công cụ KTQTCP hiện đại vào

thực tiễn đặc thù DN của mình trên
cơ sở kết hợp của các phòng ban
liên quan. Đặc biệt, cần phải chủ
động áp dụng phương pháp
KTQTCP ABC, vì phương pháp
này giúp việc phân bổ chi phí, đánh
giá hiệu quả hoạt động chính xác
hơn rất nhiều so vơi các công cụ
KTQTCP truyền thống.

Thứ ba, bên cạnh các chỉ tiêu tài
chính, cần quan tâm thu thập, xử lý,
sử dụng các chỉ tiêu phi tài chính:
Tỷ lệ phòng trống, tỷ lệ khách hàng
quay lại sử dụng dịch vụ… Đặt các
chỉ tiêu này trong mối liên hệ với
kết quả hoạt động.

Thứ tư, ứng dụng các phần mềm
KTQTCP để nâng cao hiệu quả,
năng suất, chất lượng của các báo
cáo KTQTCP đáp ứng nhu cầu
thông tin phục vụ việc ra quyết
định của nhà quản trị.
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Hình 1: Các bước thực hiện mô hình ABC
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