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     BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY               ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 22/12/2020 
                                                                              Môn: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KD 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                           (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Phần Nội dung Điểm 
1  Ý nghĩa của doanh thu tiêu thụ: 

-Tiêu thụ là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản 
phẩm, hàng hóa. Hoạt động tiêu thụ có ý nghĩa rất lớn đối với toàn 
bộ quá trình kinh doanh của DN vì tiêu thụ thể hiện sản phẩm của 
DN có đáp ứng nhu cầu thị trường không. 

 
0,75 

- Tiêu thụ quyết định sự tồn tại và phát triển của DN trong tương 
lai. 

0,5 

- Tiêu thụ còn là quá trình để các nhà quản trị xem xét các chính 
sách về sản phẩm, giá cả cổ động, phân phối nhằm đưa ra các quyết 
định mang tính tác nghiệp và chiến lược. 

 
0,5 

- Xem xét quá trình luân chuyển vốn, qua tiêu thụ DN không chỉ 
bù đắp những hao phí đã phát sinh trong quá trình kinh doanh mà 
còn tạo ra tích lũy, góp phần mở rộng sản xuất kinh doanh. 

 
0,75 

Tổng cộng 2.5đ 
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0,25 

 
 

Thứ 
hạng 

ĐG 
(1.000đ) 

Kế hoạch Thực hiện 
SL 

(cái) 
Thành tiền  

(1.000đ) 
SL 

(cái) 
Thành tiền  

(1.000đ) 
Loại 1 10 4.400 44.000 4.000 40.000 
Loại 2 20 3.200 64.000 3.500 70.000 
Loại 3 12 3.000 36.000 2.000 24.000 

Tổng cộng 10.600 144.000 9.500 134.000 

 
 
 
 

 
 

1,25 

 Hệ số phẩm          144.000 
 cấp KH                 10.600 x 20 

          Hệ số phẩm            134.000 
   cấp TT        9.500 x 20 

So sánh hệ số phẩm cấp TT so với KH: H = 0,71 – 0,68 = 0,026 

 
 
 
 

0,75 
     GT sản lượng       HS phẩm    HS phẩm      SLSP           ĐG 

thay đổi do chất       cấp kỳ      cấp kỳ    SX kỳ          loại 
lượng tăng (giảm)         TH        KH     TH          cao nhất 
                              =  0,026 x 9.500x 20 = 4.940 đồng  

 
 

0,5 

 Nhận xét: H > 0: Chất lượng sản xuất SP A thực tế tăng so với 
KH đề ra, làm cho giá trị sản xuất tăng số tiền là 4.940 đồng. 

 
0,25 

Tổng cộng 3.0đ 

0,679 = = 

0,705 = = 

= x- x 
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Trang 2/2 

Câu Phần Nội dung Điểm 
3  Bảng phân tích tình hình lợi nhuận                       Đvt: 1.000 đồng    

SP Q0 Z0 Q0 P0 Q1 Z0 Q1 Z1 Q1 P0 Q1 P1  
A 10.000 20.000 9.600 14.400 19.200 28.800 

 

 
0,25 

-      Tính chỉ tiêu phân tích: 
Ta có : LN = Qi x (Pi – Zi) – TR – TCb – TCq  

- LN kỳ KH: LN0 = Qi0x (Pi0 – Zi0) – TR0 – TCb0 – TCq0  
           = 20.000 – 10.000 – 1.000 – 2.000 - 2.400 = 4.600  
- LN kỳ TT: LN1 = Qi1x (Pi1 – Zi1) – TR1 – TCb1 – TCq1 
           = 28.800 – 14.400 – 1.050 – 2.100 – 2.500 = 8.750  

 
0,25 

Xác định đối tượng phân tích: êLN = LN1 - LN0  
=  8.750 –  4.600 = 4.150 

0,25 

-  Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 
+ Ảnh hưởng của nhân tố khối lượng SP tiêu thụ (q)  

êq = (Tt – 1) x Qi0(Pi0 – Zi0)  
Với:   

Σ  Q1P0 

    Σ  Q0P0  

     19.200 

      20.000 

  êq = (0,96 – 1) x (20.000 – 10.000) = - 400 

 
0, 5 

+ Ảnh hưởng của nhân tố kết cấu SP (k)  
êk = Qi1x (Pi0 – Zi0) – [Qi0x (Pi0 – Zi0) x Tt ] 
= 19.200 – 9.600 – [(20.000 – 10.000) x 0,96] = 0 

 
0,5 

+ Ảnh hưởng của nhân tố giá bán (p)  
êp = Q1 x (P1– P0)  = 28.800 – 19.200 = 9.600  

0,5 

+ Ảnh hưởng của nhân tố chiết khấu, giảm giá (TR)  
êTR = - (TR1– TR0) = - (1.050 – 1.000) = -50  

0,5 

+ Ảnh hưởng của nhân tố giá vốn (z)  
êz = - Q1 x (Z1– Z0)  = - (14.400 - 9.600) = - 4.800  

0,5 

+ Ảnh hưởng của nhân tố chi phí bán hàng (TCb)  
êTCb = - (TCb1– TCb0)  = - (2.100 – 2.000) = -100 

0,5 

+ Ảnh hưởng của nhân tố chi phí quản lý DN (TCq)  
êTCq = - (TCq1– TCq0) = - (2.500 – 2.400) = -100  

0,25 

- Tổng hợp các nhân tố 
êQ = êq + êk + êp + êz + êTR + êTCb + êTCq 

          - 400 + 0 + 9.600 – 50 – 4.800 – 100 - 100 = 4150 

0,25 

- Nhận xét: 
 

0,25 

Tổng cộng 4.5đ 
 

Tt    = 

Tt    = = 0,96 
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