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 (i) Nội dung của phương pháp tính giá thành 
theo Chi phí mục tiêu (CPMT)- Target costing

 (ii) Bài học thành công trong áp dụng phương 
pháp tính giá thành theo CPMT tại Nhật Bản 
và Ấn Độ

 (iii) Một số điều kiện để áp dụng thành công 
phương pháp tính giá thành theo CPMT cho 
doanh nghiệp sản xuất Việt Nam. 



 Xuất hiện lần đầu tiên vào những năm đầu của thế kỷ
20 tại Công ty Ford (Mỹ) và phát triển mạnh hơn vào
những năm 1930 tại Công ty Volkswagen Beetle
(Đức). 

 Tập đoàn Toyota, Nhật Bản vào những năm 1960s 
(Feil và cộng sự, 2004).  Đến cuối thập kỷ 70, phương
pháp tính giá thành theo CPMT đã giúp Toyota trở
thành hãng xe ô tô hàng đầu thế giới

 Rất nhiều các tập đoàn lớn của Bắc Mỹ và Châu Âu bắt
đầu áp dụng để nâng cao khả năng quản lý giá thành
sản phẩm cũng như khả năng cạnh tranh toàn cầu
của mình (Moden và Hamada, 1991; Sakurai, 1992; 
Tanaka, 1993; Horngren và cộng sự, 2012)



 Phương pháp tính giá thành theo CPMT là một quá 
trình xác định chi phí mục tiêu cho sản phẩm ngay từ
những giai đoạn nghiên cứu- phát triển sản phẩm đầu 
tiên và quá trình nỗ lực đạt được chi phí mục tiêu đó 
trong suốt giai đoạn thiết kế và phát triển sản phẩm để
nhằm thu được lợi nhuận mục tiêu khi sản phẩm được 
sản xuất hàng loạt và bán trên thị trường.

 Công thức như sau:

Chi phí mục tiêu = Giá bán mục tiêu – Lợi nhuận mục tiêu

Target Cost = Target Price – Target Margin







 Phương pháp tính giá thành theo CPMT có nguồn gốc 
từ Nhật Bản và được áp dụng tại Tập đoàn Toyota vào 
những năm 1960 (Hiromoto, 1988; Feil et al., 2004) 

 Sau thành công rực rỡ của Toyota, phương pháp đã 
trở nên nổi tiếng, được nghiên cứu và áp dụng rộng 
rãi tại Nhật Bản và rất nhiều nước trên thế giới. 

 Tháng 12 năm 1991, the Management Accounting 
Stydy Team của Kobe University tiến hành khảo sát tại 
703 công ty sản xuất trong các lĩnh vực máy móc, 
điện tử, phương tiện vận tải và cơ khí chính xác đang 
niêm yết trên Thị trường chứng khoán Tokyo. Nhóm 
nghiên cứu thu được 181 câu trả lời (tỷ lệ 25,6%). Kết 
quả cuộc khảo sát này cho biết 60,6% công ty áp 
dụng phương pháp tính giá thành theo CPMT  dưới 
các hình thức khác nhau. 



Loại hình Sử dụng 

trong toàn 

công ty

Sử dụng trong 

một số bộ 

phận sản xuất

Sử dụng 

trong một số 

dự án

Không sử 

dụng

Tổng

Thực phẩm 0 1 1 5 7

Dệt may 0 3 1 2 6

Giấy 0 0 0 5 5

Hóa chất 2 4 4 22 32

Dầu khí, cao su, 

thủy tinh

3 1 0 7 11

Thép 2 1 0 10 13

Kim loại màu 2 4 2 7 15

Máy móc 16 7 1 5 29

Điện/Điện tử 16 3 4 3 26

Phương tiện vận 

tải

17 5 4 0 26

Cơ khí chính xác 1 2 0 1 4

Sản xuất khác 0 2 0 4 6

Tổng 59 33 17 71 180



 Tanaka (1993) cung cấp một nghiên cứu rất chi 
tiết về trình tự, nội dung của phương pháp tính 
giá thành theo CPMT tại Tập đoàn Toyota thông 
qua các cuộc phỏng vấn sâu với các kỹ sư 
trưởng,  kế toán trưởng và các bộ phận kiểm 
soát. 

 Phương pháp tính giá thành theo CPMT tại 
Toyota bao gồm các giai đoạn: (i) Giai đoạn 
nghiên cứu, lập kế hoạch, và phát triển sản 
phẩm, (ii) Xác định CPMT, (iii) Ước tính các chi 
phí chênh lệch, (iv) Phân bổ chi phí mục tiêu, (v) 
Chính sách thiết kế và quyết định các bộ phận 
của sản phẩm, (vi) Kỹ thuật phân tích giá trị, (vii) 
Giai đoạn sản xuất hàng loạt.



 Tata Motors là một công ty đa quốc gia của Ấn Độ chuyên 
sản xuất các sản phẩm ô tô, phương tiện vận tải và sản 
phẩm tự động,đặt tại thành phố Mumbai, Maharashtra. 
Hiện nay, Tata Motors đứng thứ 17  thế giới về sản xuất ô 
tô, đứng thứ 4 thế giới về sản xuất xe tải, và đứng thứ 2 
thế giới về sản lượng xe buýt sản xuất. 

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Tata_Nano
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tata_Nano_.jpg


 Năm 2003, Ratan Tata đã nảy ra một ý tưởng: 
sản xuất những “chiếc xe ô tô nhân dân” cho đại 
bộ phận người dân Ấn Độ có thu nhập thấp và 
trung bình. 3 mục tiêu bắt buộc để sản xuất loại 
xe nhân dân đó như sau: 

 (i) Đạt được những yêu cầu thông thường hiện
tại của một chiếc ô tô, 

 (ii) Đạt được mục tiêu nhất định về hiệu suất sử
dụng nhiên liệu và tốc độ xe, 

 (iii) Giá bán chỉ khoảng $2500/chiếc, bằng với 
giá của 1 đầu DVD trong một chiếc xe thể thao 
Lexus bán tại Mỹ.



 Các phân tích chi tiết và cụ thể được miêu tả bằng
tiêu chuẩn “Kĩ thuật Gandhian”: tiết kiệm tối đa với
quyết tâm thay đổi sự nhận thức truyền thống về xe ô 
tô.

 Ở mức độ cơ bản, đội ngũ kĩ sư của hãng Tata Motors 
đã tạo ra một phiên bản xe ô tô mới với nhiều thành 
phần mới nhưng bỏ bớt đi nhiều chức năng mà người 
ta vẫn cho là cơ bản đối với 1 chiếc ô tô ví dụ như vô 
lăng rỗng trục, các trục ổ đĩa có đường kính nhỏ hơn, 
cốp xe chỉ đủ để các vali loại nhỏ, một cái gạt nước 
thay vì hai, không có radio, không có các cửa sổ năng 
lượng,và không có điều hoà… khách hàng có thể
đăng ký lắp thêm các chức năng đó và phải trả thêm 
chi phí. Các yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, linh 
phụ kiện thì được công ty mở những buổi đấu giá 
trên Internet để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhất. 



 Chiếc xe Tata Nano đầu tiên vào năm 2008. Công
ty đã xây dựng thành công chiếc ô tô với giá
2500$- sử dụng tiết kiệm năng lượng, đạt 65
dặm/ giờ và đáp ứng tất cả nhu tiêu chuẩn về ô
nhiễm và an toàn của Ấn Độ.

 Một cuộc cách mạng trên thị trường xe hơi Ấn
Độ, công ty đã làm thay đổi cả một phân khúc
sản xuất ô tô giá rẻ của thế giới. Các kỹ sư của
công ty đã sử dụng nhiều biện pháp để cắt giảm
chi phí xuống mức chi phí mục tiêu, một mức
đem lại lợi thế cạnh tranh lớn so với các đối thủ
cạnh tranh.



 Tỳ phú Ingvar Kamprad, nhà sáng lập ra IKEA, có
câu nói rất nổi tiếng về bài học thành công của
IKEA “Waste of resources is a mortal sin at IKEA. 
Expensive solutions are a sign of mediocrity, and 
an idea without a price tag is never acceptable.”



 Đoàn Ngọc Phi Anh và cộng sự (2011) nghiên cứu các
phương pháp kế toán quản trị đang được sử dụng rộng
rãi tại doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả cho biết
phương pháp tính giá thành truyền thống như phương
pháp tính giá thành toàn bộ chiếm tỷ trọng rất cao với
tỷ lệ áp dụng 93.9%, các phương pháp hiện đại như
tính giá thành theo CPMT tỷ lệ áp dụng khá thấp.

 Nguyễn Thị Phương Dung và Masaaki Aoki (2014) tiến
hành khảo sát các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống
Việt Nam bằng bảng hỏi và thu được 54 bảng trả lời (tỷ
lệ trả lời 37.2%). Phương pháp tính giá thành toàn bộ là
phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất (83.3%). Các
phương pháp tính giá thành hiện đại như phương
pháp tính giá thành theo CPMT tỷ lệ áp dụng chỉ là
7.4%.



1. Doanh nghiệp sản xuất Việt Nam cần hiểu và
nắm vững tầm quan trọng, nội dung và quy
trình của phương pháp tính giá thành theo
CPMT đối với việc tăng cường nội lực của
doanh nghiệp.

2. Tập trung đầu tư vào khâu nghiên cứu, phát
triển và thiết kế sản phẩm. Phần lớn chi phí sản
xuất của sản phẩm đã được xác định ngay
trong khâu nghiên cứu và thiết kế sản phẩm.
Việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới là
một hoạt động rủi ro và tốn nhiều kinh phí, thời
gian, tuy nhiên nó là yêu cầu bắt buộc nếu
doanh nghiệp muốn nâng cao nội lực và thành
công trong cạnh tranh.



3. Trong những giai đoạn đầu khi mới áp dụng
phương pháp tính giá thành theo CPMT, nên áp
dụng thử nghiệm phương pháp này với các sản
phầm mới hoặc phiên bản mới của các sản
phẩm cũ.

4. Phương pháp tính giá thành theo chi phí mục
tiêu sẽ dễ thành công nếu được áp dụng trong
các doanh nghiệp sản xuất có hệ thống tự
động hóa cao, cơ khí hóa cao và hệ thống công
nghệ thông tin phát triển

5. Kinh nghiệm các nước cho thấy không cần phải
áp dụng một quy trình chung của phương pháp
tính giá thành theo CPMT



6. Các Hiệp hội nghề nghiệp, các trường đại
học nên tập trung nghiên cứu nội dung,
trình tự và các bài học kinh nghiệm thành
công cũng như thất bại trong việc áp dụng
phương pháp tính giá thành theo CPMT tại
các nước trên thế giới và phổ biến các kết
quả nghiên cứu cho doanh nghiệp thông
qua các cuộc hội thảo, tư vấn, các nghiên
cứu chất lượng, sách vở, tài liệu và giáo
trình giảng dạy.



 Bài học thành công của các nước trên thế giới
cho thấy phương pháp tính giá thành theoCPMT 
là một phương pháp quản lý chi phí và giá thành 
hiện đại, chủ động, hiệu quả, rất thích hợp với 
các doanh nghiệp sản xuất.

 Phương pháp tính giá thành theo chi phí mục 
tiêu giúp các doanh nghiệp tăng cường được nội 
lực, xây dựng được một hệ thống quản trị chi phí 
và giá thành hiện đại và chủ động, tạo được lợi 
thế cạnh tranh rất lớn so với các đối thủ trên thị
trường. Nhờ việc áp dụng phương pháp tính giá 
thành theo CPMT, rất nhiều công ty sản xuất trên 
thế giới đãvươn lên trở thành các tập đoàn đa 
quốc gia hùng mạnh. 


