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LỜI MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 

Kế toán luôn có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự tồn tại và phát triển 

của mọi tổ chức. Song, việc sử dụng kế toán trong hệ thống quản lý đạt được 

hiệu quả đến mức độ nào lại phụ thuộc vào việc tổ chức  kế toán trong môi 

trường hoạt động cụ thể, đặc biệt là trong quản lý tài chính của đơn vị hành 

chính công. Một trong những đơn vị hành chính công có vai trò quyết định 

đối với sự ổn định xã hội vì mục tiêu an sinh xã hội của bất cứ nhà nước nào 

chính là BHXH. 

BHXH là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người 

lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao 

động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở 

một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, có sự bảo hộ của 

Nhà nước theo pháp luật, nhằm bảo đảm an toàn đời sống cho người lao động và 

gia đình họ, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội. 

Những năm qua, mặc dù ngành BHXH ngày càng phát triển và mở 

rộng để phục vụ tốt hơn quyền lợi của người lao động, tuy nhiên sự phát triển 

của ngành đòi hỏi  tổ chức kế toán cũng phải thay đổi, hoàn thiện để phù hợp 

với khối lượng công việc tăng lên cũng như đáp ứng được những sửa đổi, bổ 

sung trong các điều luật, nghị định, thông tư liên quan tới nhiệm vụ của 

ngành. Không nằm ngoài xu thế đó,  tổ chức kế toán của BHXH tỉnh Hưng 

Yên dù đã từng bước sửa đổi, bổ sung và từng bước hoàn thiện, nhưng mới 

chỉ thay đổi được những vấn đề chung, mang tính nguyên tắc trong tổ chức kế 

toán. Vì vậy, hiệu qủa của  quản lý tài chính tại đơn vị chưa cao, sự phù hợp 

giữa bộ máy kế toán với thông tin quản trị còn bất cập, việc phân tích tình 

hình tài chính chưa thường xuyên kịp thời, chưa có nghiên cứu đánh giá về tổ 

chức  kế toán. Do đó, để tổ chức  kế toán của đơn vị được hoàn thiện hơn, đáp 
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ứng yêu cầu quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, tác giả đã lựa chọn đề 

tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán tại BHXH tỉnh Hưng Yên” làm luận văn thạc 

sĩ kế toán. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài:  

Trong thời gian tìm hiểu hoạt động kế toán tại BHXH tỉnh Hưng 

Yên, tác giả nhận thấy tổ chức kế toán tại đơn vị có ý nghĩa rất quan trọng 

đối với  quản lý. Tổ chức kế toán trong đơn vị hợp lý, khoa học có ý nghĩa 

quan trọng đối với  quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị. Thể hiện 

trên các khía cạnh sau: 

- Cung cấp chính xác, kịp thời và đầy đủ các thông tin kinh tế, tài 

chính của đơn vị cho lãnh đạo đơn vị và các đối tượng quan tâm để có các 

quyết định đúng đắn, kịp thời; 

- Đảm bảo ghi chép, theo dõi, phản ánh và giám sát chặt chẽ các loại 

tài sản, nguồn vốn kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, 

nguồn vốn trong đơn vị; 

- Tạo điều kiện cho kế toán đơn vị thực hiện tốt yêu cầu, chức năng 

và nhiệm vụ trong hệ thống các công cụ quản lý và tổ chức bộ máy kế toán 

trong đơn vị; 

Tuy nhiên do nguồn kinh phí hoạt động của BHXH tỉnh Hưng Yên 

do BHXH Việt Nam cấp nên quy trình kế toán và thực hiện hạch toán còn 

bộc lộ một số yếu tố không chủ động; tổ chức kiểm tra kế toán chưa hiệu 

quả; tình hình áp dụng tin học vào  kế toán còn một số hạn chế…. 

Từ trước đến nay, đã có rất nhiều những công trình nghiên cứu viết về  

kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như: 

- Đề tài “Tổ chức kế toán tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình“ của tác 

giả Nguyễn Ngọc Khoa năm 2017 của trường Đại học Lao động Xã hội. Đề 

tài đã nêu được thực trạng tổ chức kế toán tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh 
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Bình, người viết đã đưa ra những quan điểm, giải pháp hoàn thiện  kế toán tại 

đó. Tuy nhiên chưa cung cấp đầy đủ cơ sở lý luận và chưa nêu rõ được vai trò 

quan trọng của  kiểm tra trong tổ chức kế toán tại BHXH tỉnh cũng như ứng 

dụng CNTT trong tổ chức kế toán; 

- Đề tài “Hoàn thiện  kế toán tại trường cao đẳng công nghệ và thương 

mại Hà Nội”, luận văn thạc sỹ của tác giả Công Thị Thu Hằng (2017). Luận 

văn đã trình bày cơ sở lý luận về  kế toán của đơn vị ngoài công lập, phân tích 

thực trạng tổ chức  kế toán ở một đơn vị ngoài công lập điển hình đó là trường 

cao đẳng công nghệ và thương mại Hà Nội và đưa ra một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện  kế toán tại đơn vị. Tuy nhiên luận văn chưa đi sâu vào phân tích 

hoàn thiện  kế toán dưới góc độ kế toán quản trị; 

- “Hoàn thiện tổ chức  kế toán tại trường Lê Duẩn” luận văn thạc sỹ 

của tác giả Bùi Thị Ngọc Trâm (2017). Công trình nghiên cứu đã trình bày 

những lý luận cơ bản về tổ chức kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập, 

thực tế tổ chức  tại trường Lê Duẩn, đưa ra những đánh giá xác đáng, chỉ rõ 

những ưu điểm và hạn chế trong từng khâu và từng vấn đề của  kế toán. 

Tuy nhiên vấn đề lựa chọn các phương pháp kế toán trong tổ chức  kế toán 

chưa được tác giả quan tâm trình bày trên cả góc độ lý luận và thực tiễn; 

- Luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Nhà xuất bản Chính 

trị Quốc gia - Sự thật” của tác giả Trần Phương Linh (2016) Luận văn đã 

khái quát được những vấn đề cơ bản trong tổ chức kế toán tại đơn vị sự 

nghiệp có thu, chỉ ra thực trạng cơ chế quản lý tài chính các nội dung trong tổ 

chức  kế toán tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. Tuy nhiên luận văn 

chưa chỉ ra được những yêu cầu của tổ chức kế toán trong đơn vị sự nghiệp 

nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý. Về thực trạng và đề xuất giải pháp tác giả chưa 

chỉ ra cụ thể những giải pháp nhằm khác phục những tồn tại. 

Các công trình nghiên cứu về tổ chức kế toán thuộc các lĩnh vực khác 



4 
 

 

nhau với những đóng góp to lớn và có ý nghĩa tham khảo quan trọng đối với 

luận văn, tuy nhiên điểm chung của các nghiên cứu này là mô tả thực trạng tổ 

chức kế toán và đưa ra các giải pháp về phương diện tổ chức kế toán nhằm 

tuân thủ chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành chứ chưa có nghiên cứu 

nào nêu ra tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của tổ chức kiểm tra kế toán, 

tổ chức ứng dụng CNTT trong tổ chức  kế toán của đơn vị do vậy vẫn còn 

khoảng trống chưa đề cập tới.  

Đối với sự nghiệp BHXH tỉnh về tổ chức tài chính, kế toán thì chưa có 

một nghiên cứu tổng hợp nào phân tích đầy đủ về thực trạng và đưa ra giải 

pháp cụ thể về tổ chức  kế toán tại các đơn vị BHXH tỉnh và cụ thể là tại 

BHXH tỉnh Hưng Yên nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý. Vì vậy 

tác giả cho rằng đây là một đề tài không trùng lặp với các nghiên cứu trước 

mà tác giả đã biết. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Nội dung nghiên cứu của Luận văn nhằm đạt tới các mục tiêu sau: 

- Nghiên cứu làm sáng tỏ hơn mặt lý luận về tổ chức kế toán tại BHXH tỉnh; 

- Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về tổ chức kế toán tại các đơn vị 

BHXH tỉnh; 

- Thực hiện đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại BHXH tỉnh Hưng Yên; 

- Từ thực trạng về tổ chức kế toán tại BHXH tỉnh Hưng Yên rút ra 

được những kết quả đạt được, những tồn tại cần khắc phục và đưa ra một số 

giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tại đơn vị. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tổ chức kế toán tại 

BHXH tỉnh Hưng Yên; 

- Phạm vi nghiên cứu: Tại văn phòng BHXH tỉnh Hưng Yên, không 

bao gồm các BHXH quận, huyện trực thuộc; 
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Thời gian nghiên cứu: khảo sát, thu thập các tài liệu từ năm 2017 - 2018. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Để nghiên cứu và hoàn thiện đề tài, tác giả sử dụng tổng hợp các 

phương pháp nghiên cứu để rút ra kết luận, đề ra các giải pháp hoàn thiện tổ 

chức kế toán như: 

- Phương pháp quan sát: Qua nghiên cứu tổ chức kế toán tại BHXH 

tỉnh Hưng Yên đã giúp tôi hiểu và quan sát quy trình làm việc giữa các bộ 

phận kế toán tôi đã có được những cái nhìn sơ bộ về mô hình tổ chức bộ máy 

kế toán. 

- Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Trong quá trình tìm hiểu tôi đã có 

những câu hỏi nghiệp vụ với từng bộ phận kế toán phụ trách các phần hành kế 

toán của cơ quan… để biết được những ưu điểm, hạn chế trong tổ chức kế 

toán hiện nay của cơ quan. 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nguồn tài liệu của cơ quan rất đa 

dạng, vì vậy cần phải chọn lọc, xem xét những tài liệu thích hợp, phục vụ 

nghiên cứu đề tài. Qua các phương pháp trên tôi đã có cái nhìn rõ nét hơn về 

thực trạng tổ chức Kế toán tại BHXH tỉnh Hưng Yên. 

- Phương pháp phân tích dữ liệu: Phương pháp này đòi hỏi phải có sự 

nghiên cứu, tính toán, phân tích dựa trên cơ sở tổ chức kế toán hiện hành để 

đánh giá được những tồn tại, khó khăn của cơ quan. Sau khi thu thập được các 

dữ liệu tôi tiến hành nghiên cứu và phân tích về Tổ chức kế toán BHXH tỉnh 

Hưng Yên. Tiếp đó tôi sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu giữa lí luận 

và thực tế để phát hiện ra các mặt còn tồn tại.  

6. Câu hỏi nghiên cứu 

Với mục đích nghiên cứu nêu trên, câu hỏi được đặt ra là: 

+ Cơ sở lý luận về tổ chức kế toán tại BHXH Hưng Yên; 

+ Tổ chức  kế toán tại BHXH Hưng Yên được thực hiện như thế nào; 

+ Những kết quả đạt được và tồn tại cho thấy tổ chức kế toán cần phải 
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khắc phục những gì. 

7.  Những đóng góp mới của luận văn: 

Kết quả nghiên cứu là luận văn góp phần làm rõ bản chất của tổ chức  

kế toán, khẳng định vai trò, vị trí và nội dung của tổ chức  kế toán trong ngành 

Bảo hiểm xã hội. 

Qua nghiên cứu đề tài còn tạo một bước cho cán bộ quản lý tài chính 

cấp trên có điều kiện nắm bắt tình hình thực tiễn của đơn vị trong  tài chính kế 

toán, từ đó đưa ra những giải pháp, tham mưu về cơ chế chính sách phù hợp 

cho ngành Bảo hiểm xã hội. 

8. Nội dung đề tài 

Chương 1: Những Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán tại cơ quan sự nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tại BHXH tỉnh Hưng Yên. 

Chương 3: Đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tại BHXH tỉnh 

Hưng Yên. 

Do hạn chế về thời gian cũng như trình độ, luận văn không thể tránh 

khỏi thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của cô giáo để Luận văn của 

tôi được hoàn thiện hơn. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN  

TRONG NGÀNH BHXH 
 

1.1. Tổng quan về đơn vị BHXH 

1.1.1. Khái niệm BHXH, đơn vị BHXH 

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp 

luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước. 

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 tại 

Điều 3 quy định là biện pháp Nhà nước sử dụng để đảm bảo thay thế hoặc bù 

đắp một phần thu nhập cho người tham gia bảo hiểm khi họ gặp phải những 

biến cố rủi ro, sự kiện bảo hiểm làm suy giảm sức khoẻ, mất khả năng lao 

động, mất việc làm, hết tuổi lao động, chết, gắn liền với quá trình tạo lập 

và sử dụng quỹ BHXH. 

Luật BHXH tại Điều 3 có quy định, Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình 

thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục 

đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách 

nhiệm tham gia theo quy định của Luật BHYT. 

Luật BHXH tại Điều 3 có quy định, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 

khoản hỗ trợ tài chính tạm thời dành cho những người bị mất việc mà đáp ứng 

đủ yêu cầu theo Luật định. Đối tượng được nhận bảo hiểm thất nghiệp là 

những người bị mất việc không do lỗi của cá nhân họ. Người lao động vẫn 

đang cố gắng tìm kiếm việc làm, sẵn sàng nhận công việc mới và luôn nỗ lực 

nhằm chấm dứt tình trạng thất nghiệp. Những người lao động này sẽ được hỗ 

trợ một khoản tiền theo tỉ lệ nhất định. Ngoài ra, chính sách BHTN còn hỗ trợ 

học nghề và tìm việc làm đối với người lao động tham gia BHTN. 
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BHXH là đơn vị SNCL nên có đầy đủ những chức năng, nhiệm vụ của 

một đơn vị sự nghiệp công lập. 

Từ những khái niệm về BHXH trên tác giả nhận thấy ý nghĩa quan 

trọng của việc tham gia BHXH. 

BHXH ra đời và phát triển cùng với nền kinh tế thị trường, BHXH 

đã có mặt ở hầu hết các nước trên thế giới. Trình độ phát triển của BHXH 

được quyết định bởi mức độ phát triển của nền kinh tế, nền kinh tế càng 

phát triển thì mức độ hoàn thiện của BHXH ngày càng cao và với những 

đặc trưng riêng có của mình BHXH đã có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát 

triển kinh tế xã hội như sau: 

- Đối với người lao động: 

Trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang ngày càng hoàn thiện quá 

trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá thì những "rủi ro" như ốm đau, tai nạn 

lao động - bệnh nghề nghiệp, thai sản, mất việc làm…lại diễn ra một cách 

thường xuyên và ngày càng phổ biến hơn, phức tạp hơn. Khi những rủi ro này 

xảy ra sẽ gây khó khăn cho người lao động về cả vật chất lẫn tinh thần, ảnh 

hưởng không tốt cho cả cộng đồng. 

Với tư cách là một trong những chính sách kinh tế xã hội của Nhà nước, 

BHXH sẽ góp phần trợ giúp cho cá nhân những người lao động gặp phải rủi ro, 

bất hạnh bằng cách tạo ra cho họ những thu nhập thay thế, những điều kiện lao 

động thuận lợi…giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm, tạo cho họ một niềm tin 

vào tương lai. Từ đó góp phần quan trọng vào việc tăng năng suất lao động cũng 

như chất lượng công việc cho xí nghiệp nói riêng và cho toàn xã hội nói chung. 

- Đối với xã hội: 

Quỹ BHXH là một nguồn tài chính độc lập ngoài ngân sách Nhà nước 

do các bên tham gia BHXH đóng góp nhằm phân phối lại theo luật định cho 

mọi thành viên khi bị ngừng hoặc giảm thu nhập gây ra do tạm thời hay vĩnh 
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viễn mất khả năng lao động. Quỹ BHXH không những tác động tới quá trình 

phát triển kinh tế của đất nước mà còn góp phần tạo ra những cơ sở sản xuất 

kinh doanh mới, việc làm mới cho người lao động, từ đó giải quyết tình trạng 

thất nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động… dưới nhiều hình thức khác 

nhau như hình thức đầu tư phát triển phần "nhàn rỗi" của quỹ. 

Như vậy, BHXH là một trong những chính sách xã hội quan trọng 

không thể thiếu của mỗi quốc gia nhằm ổn định đời sống kinh tế - xã hội và 

góp phần làm vững chắc thể chế chính trị. 

1.1.2. Đặc điểm hoạt động của đơn vị BHXH 

Đơn vị BHXH là đơn vị SNCL nên có đầy đủ đặc điểm của một đơn vị 

SNCL, với các đặc điểm sau: 

- Đặc điểm hoạt động: 

BHXH Việt Nam là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ có chức năng 

tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thu, chi chế 

độ BHTN; quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, BHTN, BHYT. 

+ Mục đích hoạt động của BHXH không vì lợi nhuận mà vì quyền lợi 

của người lao động và của cả cộng đồng; 

+ Hoạt động của BHXH nhằm huy động sự đóng góp của người lao 

động và Nhà nước tạo lập tài chính để phân phối và sử dụng đảm bảo bù đắp 

một phần thu nhập nhất định nào đó cho người lao động khi có những sự cố 

xuất hiện như: tại nạn, ốm đau, hưu trí… điều đó có nghĩa là mục đích của 

BHXH lấy một phần thu nhập trong thời gian hoạt động bình thường để giành 

bảo đảm cho cuộc sống trong những ngày không lao động, không có thu nhập. 

- Đặc điểm quản lý  

BHXH Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về BHXH, BHTN; của Bộ Y tế về BHYT; của Bộ Tài chính 

về chế độ tài chính đối với các quỹ BHXH, BHTN, BHYT. 

Theo đó BHXH Việt Nam được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc, 
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tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương gồm có: Ở Trung ương là 

BHXH Việt Nam; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là BHXH tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) trực 

thuộc BHXH Việt Nam; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương là BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH huyện) 

trực thuộc BHXH tỉnh. 

1.1.3. Đặc điểm quản lý tài chính trong đơn vị BHXH 

Nhìn chung, quản lý tài chính BHXH bao gồm bốn nội dung cơ bản sau: 

- Quản lý thu BHXH; 

- Quản lý chi BHXH; 

- Quản lý hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ; 

- Quản lý cân đối quỹ BHXH. 

* Quản lý thu BHXH. 

Quản lý thu giữ vai trò quan trọng và quyết định đến sự thành công của 

quá trình thu BHXH, từ đó quyết định đến sức mạnh quỹ BHXH để đảm bảo 

cho việc chi trả cho các chế độ trợ cấp. Trước tiên chúng ta phải nắm được 

nội dung thu gồm hai khoản thu từ người lao động và người sử dụng lao động. 

Đây là khoản thu lớn nhất và đóng vai trò quan trọng, quyết định. Các khoản 

thu khác như: thu từ các quỹ của các tổ chức, cá nhân từ thiện hay sự hỗ trợ 

của NSNN là nhỏ, NSNN chỉ bù đắp cho những trường hợp cần thiết. Hơn 

nữa đây là khoản thu mà tổ chức BHXH cũng không thể tự điều chỉnh được vì 

nó mang tính thụ động. Do vậy mà quản lý thu chỉ tập chung vào nguồn thu từ 

hai đối tượng chính người lao động và người sử dụng lao động. Nội dung của 

quản lý thu lại tập chung vào ba đối tượng chính sau đây: 

Quản lý đối tượng tham gia BHXH: Đây là việc đầu tiên mà mỗi tổ 

chức BHXH khi thực hiện quan tâm đến, thường các đối tượng này được quy 
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định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. Hơn thế nữa 

BHXH cũng hoạt động trên nguyên tắc san sẻ rủi ro và tuân theo quy luật 

số đông bù số ít nên việc tham gia đầy đủ của các đối tượng tham gia 

BHXH là việc rất quan trọng. Quản lý đối tượng tham gia cần thực hiện 

các công việc sau: 

+ Quản lý số lượng đăng kí tham gia BHXH; 

+ Quản lý đối tượng bắt buộc tham gia BHXH theo quy định; 

+ Quản lý cấp sổ BHXH: Vì đây là căn cứ xác định quá trình đóng góp, 

ngành nghề lao động, thời gian lao động, tên người lao động và một số thông 

tin khác. 

Quản lý quỹ lương của các doanh nghiệp: Theo những quy định hiện 

hành như ngày nay thì phí thu BHXH thường được tính theo phần trăm tổng 

quỹ lương của doanh nghiệp và tiền lương tháng của người lao động nên quỹ 

lương còn là cơ sở để quản lý thu một cách thuận lợi. Dựa trên quỹ lương của 

doanh nghiệp BHXH có thể đảm bảo thu đúng, thu đủ và hạn chế được tình 

trạng gian lận trốn đóng BHXH. Bên cạnh đó chính các doanh nghiệp trở 

thành những “đại lý” thực hiện thu và chi trả trực tiếp cho một vài chế độ là 

thực sự thuận lợi cho  thu phí nói riêng và  thực hiện các chế độ BHXH nói 

chung. 

Quản lý tiền thu BHXH: Các đơn vị, doanh nghiệp sẽ thực hiện nộp phí 

thông qua tài khoản của BHXH. Do vậy, BHXH khó nắm bắt được tình 

hình thu. Để đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời cần có những quy định 

rõ ràng về thời gian nộp, hệ thống tài khoản thu nộp phải thuận lợi và an 

toàn cho việc nộp. Việc nắm bắt tình hình thu BHXH giúp quản lý quỹ 

dễ dàng, kịp thời điều chỉnh và đảm bảo cho chi trả được thực hiện một 

cách tốt nhất. Trong nội dung quản lý thu BHXH, tất cả các đóng góp 

BHXH sẽ được quản lý chung một cách thống nhất, dân chủ, công khai 
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trong toàn hệ thống. 

* Quản lý chi BHXH 

Các khoản chi BHXH bao gồm các khoản chi cho các chế độ, chi 

quản lý và chi khác. Trong đó có thể nói hai khoản chi đầu là rất lớn đặc 

biệt là chi cho các chế độ, hơn nữa khoản chi này chính là thể hiện sự 

bảo đảm cuộc sống của chính sách BHXH. Vì vậy nhắc đến quản lý chi 

là nhắc đến hai nội dung chính sau: 

Quản lý hoạt động chi trả cho các chế độ: Mục tiêu của hoạt động 

quản lý chi không với mục đích giảm khoản chi này một cách lớn nhất 

có thể mà quản lý để tránh tình trạng chi sai chế độ hoặc chi không đúng 

đối tượng vừa tránh lãng phí lại đảm bảo công bằng cho các đối tượng 

tham gia BHXH. Do vậy, để đảm bảo chi trả trợ cấp đúng chế độ, đúng 

đối tượng, kịp thời cần có phương thức chi hợp lý, tổ chức thực hiện chi 

trả cho các chế độ thuận lợi, dễ dàng. Cũng như quản lý hoạt động thu 

trước tiên chúng ta phải quản lý những đối tượng được hưởng các chế độ 

BHXH. Đối tượng có thể hưởng các chế độ chính là bản thân người lao 

động hoặc người thân trong gia đình họ. Đối tượng được hưởng các chế 

độ trợ cấp là những người lao động tham gia đóng phí BHXH và gặp 

phải những rủi ro làm mất hoặc giảm khả năng lao động dẫn đến mất 

hoặc giảm thu nhập của họ. Các điều kiện hưởng được quy định cụ thể 

trong các văn bản, thường thì mức trợ cấp, loại trợ cấp và thời gian trợ 

cấp thì phụ thuộc vào mức đóng góp, thời gian đóng góp, mức độ hay tỉ 

lệ thương tật,...và chính biến cố mà người lao động gặp phải. BHXH 

Việt Nam muốn quản lý tốt cần có những văn bản quy định rõ ràng và 

hợp lý về các điều kiện hưởng của các loại chế độ, dựa trên cơ sở đó để 

xử lý các trường hợp cho công bằng. Đối tượng hưởng cần được xem xét 

và kiểm tra nhằm tránh tình trạng chi sai hoặc chi không hợp lý. Quản lý 
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chi cho các chế độ cũng cần được phân loại và phân cấp quản lý để dễ 

quản lý và thực hiện chi trả cho thuận tiện. 

Quản lý chi hoạt động bộ máy: Sau chi cho các chế độ thì đây là 

khoản chi lớn thứ hai cần được quản lý. Chi quản lý có thể hiểu đơn giản 

là khoản chi cho bộ máy tức là trả lương cho cán bộ, chi cho đầu tư xây 

dựng cơ bản, chi mua sắm thiết bị và những tài sản cố định nhằm duy trì 

hoạt động của tổ chức BHXH. Mức chi này có thể được quy định trong 

điều lệ BHXH hoặc cũng có thể được lập trong NSNN. Khoản chi này 

cần được quản lý tránh những lãng phí không cần thiết. Song nhìn chung 

thì chi phí quản lý là phải phù hợp tránh những lãng phí không cần thiết, 

song chi phí quản lý cũng phải đủ lớn để đảm bảo cơ sở cho hoạt động 

quản lý của BHXH được thực hiện dễ dàng. Hơn nữa lương cho cán bộ 

nhân viên của ngành BHXH phải cân bằng với các ngành khác. 

* Quản lý hoạt động đầu tư nhằm bảo toàn và tăng trưởng quỹ. 

Quỹ BHXH tại một thời điểm thường có số tiền kết dư rất lớn, đây 

là cơ sở của những yêu cầu cần bảo toàn và phát triển quỹ. Như chúng ta 

đã biết thì quỹ thu trước, chi sau, đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế thị 

trường với những cơ hội cũng như những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc 

nào nên việc bảo toàn và phát triển quỹ lại trở thành nhu cầu bức thiết. 

Nếu quỹ không chú trọng đến vấn đề đầu tư có thể sẽ đứng trước tình 

trạng bội chi hay nói cách khác là chi vượt quá thu. Nếu đầu tư tăng 

trưởng quỹ có hiệu quả thì đây là một nguồn thu bổ sung rất lớn cho quỹ 

để đảm bảo cân đối thu chi từ đó giảm gánh nặng cho NSNN. Để hoạt 

động đầu tư thực hiện đúng vai trò của nó thì phải đảm bảo những 

nguyên tắc như an toàn, tránh rủi ro, có lãi và trên hết là thực hiện được 

lợi ích xã hội. 

* Quản lý hoạt động cân đối quỹ. 



14 
 

 

BHXH là chính sách xã hội nên khác với các loại hình bảo hiểm 

thương mại, BHXH hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà mục đích 

lớn nhất là ổn định cuộc sống của người lao động. Do vậy cân bằng thu 

chi là trạng thái mong muốn của mỗi nước khi triển khai thực hiện 

BHXH. Để cân đối thu chi trên thực tế thường phải có sự hỗ trợ của 

NSNN, đồng thời thì quỹ phải tìm cho mình những nguồn thu khác để 

đảm bảo cân bằng quỹ. Trong đó các khoản chi và nguồn thu đã được 

trình bày ở trên. Quản lý cân đối quỹ là việc làm hết sức quan trọng 

nhằm phát hiện ra những thay đổi dẫn đến mất cân đối để có những biện 

pháp khắc phục kịp thời. 

* Quy trình quản lý tài chính: tại các đơn vị BHXH gồm 3 khâu 

công việc đó là: Lập kế hoạch thu, dự toán chi BHXH, tổ chức thu, chi 

trả và lập quyết toán báo cáo thu, chi. 

Một là: Lập kế hoạch thu, dự toán chi BHXH 

Đối với cơ quan BHXH tỉnh, huyện: căn cứ vào danh sách và quỹ 

lương mà đơn vị sử dụng lao động đã đăng ký tiến hành kiểm tra, xem 

xét, tổng hợp lập kế hoạch thu BHXH trên địa bàn BHXH tỉnh, huyện 

quản lý. BHXH tỉnh căn cứ vào dự toán thu của BHXH các huyện gửi 

lên kết hợp với phần dự toán thu tại địa bàn tỉnh lập kế hoạch tổng hợp 

thu BHXH trên địa bàn toàn tỉnh gửi cho BHXH Việt Nam. 

Hàng quý, cơ quan BHXH tỉnh lập dự toán chi 2 chế độ ốm đau, 

thai sản của các đơn vị sử dụng lao động do tỉnh trực tiếp quản lý chi và 

tổng hợp dự toán của BHXH thành dự toán chi BHXH trên toàn tỉnh gửi 

cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trước ngày 25 tháng cuối quý trước. 

Hàng tháng, hàng quý BHXH tỉnh, huyện căn cứ vào dự toán chi 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội lập kế hoạch tiền mặt gửi Kho bạc 

Nhà nước hoặc ngân hàng tỉnh, huyện làm căn cứ cấp phát tiền mặt chi 
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BHXH theo quyết định. 

Hai là: Tổ chức thu, chi BHXH 

Tất cả các đơn vị sử dụng lao động do BHXH huyện quản lý thu 

đều nộp trực tiếp số tiền thu BHXH vào tài khoản chuyên thu của BHXH 

mở tại các ngân hàng, số tiền thu được hàng tháng phải chuyển về 

BHXH tỉnh. 

Thực hiện việc chi trả về nguyên tắc BHXH tỉnh, huyện phải chi 

trả trực tiếp nhưng cũng có thể ủy quyền cho đơn vị sử dụng lao động 

chi trả cho kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động, chi 

trả một lần mai táng phí và cho người hưởng chế độ tai nạn lao động và 

bệnh nghề nghiệp. 

Ba là: Lập báo cáo/quyết toán thu, chi 

BHXH tỉnh lập báo cáo thu BHXH và báo cáo thực hiện kế hoạch 

thu toàn tỉnh. 

Cơ quan BHXH tỉnh hàng tháng kiểm tra các chế độ thường xuyên 

hàng tháng do cơ quan BHXH huyện chi trả, lập báo cáo tổng hợp toàn 

tỉnh về BHXH.  

1.2. Tổ chức kế toán trong đơn vị BHXH 

1.2.1. Khái niệm tổ chức kế toán 

Có nhiều quan điểm khác nhau về tổ chức kế toán trong các đơn vị 

có thể kể đến là: 

- Theo Luật Kế toán tại Điều 3 quy định, "tổ chức  kế toán là việc tổ 

chức thực hiện các chuẩn mực và chế độ kế toán để phản ánh tình hình tài 

chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện chế độ 

kiểm tra kế toán, chế độ bảo quản lưu giữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin 

tài liệu kế toán và các nhiệm vụ khác của kế toán"; 

- Theo giáo trình Nguyên lý kế toán, trường Đại học Lao động xã hội 
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thì “Tổ chức kế toán là việc tạo ra mối liên hệ trình tự nhất định giữa các yếu 

tố của hệ thống kế toán. Các yếu tố của hệ thống kế toán gồm: các nhân viên 

kế toán với năng lực chuyên môn; hệ thống chứng từ tài khoản, sổ sách và 

báo cáo kế toán; các trang thiết bị sử dụng cho kế toán. Tổ chức kế toán là 

việc tạo ra mối liên hệ giữa các yếu tố trên nhằm thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ của bộ máy kế toán”[21, tr227]. 

Trên cơ sở các quan điểm trên, tác giả cho rằng tổ chức kế toán là 

tổ chức thực hiện các chuẩn mực và chế độ kế toán để phản ánh tình hình 

tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện 

chế độ kiểm tra kế toán, chế độ bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung 

cấp thông tin tài liệu kế toán, tổ chức vận dụng chính sách, chế độ, thể lệ 

kế toán vào đơn vị nhằm đàm bảo kế toán phát huy hết vài trò, nhiêm vụ 

của mình để công việc quản lý được hiệu quả. 

1.2.2. Nhiệm vụ của tổ chức kế toán BHXH 

 Đối với BHXH nhiệm vụ tổ chức  kế toán cũng trên nền của tổ chức kế 

toán chung và cũng cần tuân thủ các nguyên tắc sau: 

- Tổ chức hợp lý bộ máy kế toán đảm bảo thực hiện toàn bộ công 

việc kế toán ở đơn vị với sự phân công, phân nhiệm rõ ràng công việc kế 

toán cho từng bộ phận, từng người trong bộ máy kế toán; 

- Tổ chức thực hiện các phương pháp kế toán, các nguyên tắc kế 

toán và chế độ kế toán hiện hành, tổ chức vận dụng hình thức kế toán 

hợp lý, các phương tiện kỹ thuật tính toán nhằm đảm bảo chất lượng của 

thông tin kế toán; 

- Xác định rõ mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy kế toán 

với các bộ phận quản lý khác trong đơn vị có liên quan đến  kế toán, cung cấp 

thông tin kế toán liên quan của đơn vị cho các cấp lãnh đạo, quản lý; 

- Tổ chức ứng dụng những thành tựu khoa học quản lý, ứng dụng công 
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nghệ thông tin và sử dụng các phương tiện kỹ thuật tính toán hiện đại, tổ chức 

bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ kế toán; 

- Tổ chức hướng dẫn các thành viên trong đơn vị chấp hành chế độ 

quản lý kinh tế tài chính nói chung và chế độ kế toán nói riêng và tổ chức 

kiểm tra kế toán nội bộ. 

1.2.3. Nguyên tắc của tổ chức kế toán trong đơn vị BHXH 

Để tổ chức kế toán trong các đơn vị BHXH, cần tuân thủ các nguyên tắc chung sau: 

* Nguyên tắc phù hợp 

Tổ chức kế toán phải đảm bảo phù hợp với luật kế toán, chuẩn mực kế 

toán, chính sách quản lý kinh tế tài chính, các chế độ, thể lệ văn bản pháp quy 

hiện hành về kế toán. Tổ chức bộ máy kế toán phải phù hợp với đặc điểm hoạt 

động sản xuất kinh doanh, phù hợp với tổ chức quản lý, quy mô, địa bàn hoạt 

động của doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin.  

Nguyên tắc phù hợp còn thể hiện tổ chức kế toán phải phù hợp với 

trình độ nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kế toán, 

trang bị và khả năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật tính toán, ghi chép và 

xử lý thông tin của bộ phận kế toán. 

* Nguyên tắc thống nhất  

- Thống nhất giữa các đơn vị hành chính sự nghiệp trong một hệ thống: 

Thống nhất giữa cấp trên và cấp dưới, thống nhất giữa các đơn vị trong ngành; 

- Thống nhất trong thiết kế, xây dựng các chỉ tiêu trên chứng từ, sổ kế 

toán và báo cáo kế toán với các chỉ tiêu quản lý; 

- Thống nhất trong nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép trên các 

tài khoản kế toán; 

- Thống nhất trong việc áp dụng chính sách tài chính, kế toán. Thống 

nhất giữa chế độ chung và việc vận dụng trong thực tế tại đơn vị về chứng từ, 

tài khoản, sổ sách báo cáo kế toán; 

- Thống nhất giữa bộ máy kế toán và bộ máy quản lý của đơn vị hành 
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chính sự nghiệp trong mối quan hệ với bộ máy quản lý của ngành. 

* Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả 

Tổ chức bộ máy kế toán phải gọn nhẹ, sử dụng nhân lực và vật tư ít 

nhất nhưng vẫn đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với  kế toán muốn vậy trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ của kế toán phải giỏi, trang thiết bị phù hợp, tổ chức 

kế toán phải đảm bảo nhịp nhàng nhằm tiết kiệm, hiệu quả. 

* Nguyên tắc bất kiêm nhiệm 

Nguyên tắc bất kiêm nhiệm cần được quán triệt trong tổ chức hạch toán 

kế toán là thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng, một số công việc tránh 

phân công cùng một người kiêm nhiệm như kế toán tiền mặt thì không được 

kiêm thủ quỹ hoặc thủ kho không được kiêm kế toán vật tư,... 

1.2.4. Yêu cầu tổ chức kế toán trong đơn vị BHXH 

Để phát huy vai trò quan trọng trong quản lý thì tổ chức kế toán tại 

BHXH phải đảm bảo những yêu cầu như sau: 

- Ghi chép và phản ánh chinh xác, kịp thời, đầy đủ và có hệ thống tình 

hình luân chuyển và sử dụng tài sải, vốn, vật tư, quá trình hình thành kinh phí 

và sử dụng nguồn kinh phí, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

tại đơn vị; 

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; 

tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức 

của Nhà nước, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư tài sản ở đơn vị; 

kiểm tra việc chấp hành kỹ luật thu, nộp ngân sách, chấp hành kỹ luật thanh 

toán và các chế độ chính sách của Nhà nước; 

- Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị 

dự toán cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của các 

đơn vị cấp dưới; 

- Lập và nộp các báo cáo cho cơ quan quản lý theo quy định, cung cấp 

thông tin và tài liệu có liên quan để phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây 
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dựng định mức chi tiêu, phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn 

kinh phí của đơn vị. 

1.3. Nội dung tổ chức kế toán trong đơn vị BHXH 

1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 

Căn cứ thực hiện việc thực hiện việc tổ chức bộ máy kế toán trong đơn 

vị BHXH: 

Một là, tổ chức quản lý của đơn vị. Tổ chức bộ máy kế toán trong đơn 

vị sự nghiệp công lập cần phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý của đơn vị (như 

quy mô của đơn vị và các đơn vị phụ thuộc, cơ cấu các bộ phận phòng ban 

trong đơn vị, cơ cấu tổ chức bộ phận tài chính kế toán). 

 Hai là, căn cứ khối lượng công việc kế toán. Khối lượng công việc bộ 

máy kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập cần đảm nhiệm những nội dung 

như đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin kế toán theo yêu cầu, theo dõi, ghi 

chép các đối tượng kế toán và đối tượng quản lý chi tiết, xử lý hệ thống chứng 

từ kế toán, khối lượng dữ liệu cần xử lý, hạch toán trên các tài khoản kế toán 

cho các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, lập và gửi báo cáo kế toán theo 

quy định,… Khối lượng công việc kế toán được ước tính dựa trên đặc điểm 

hoạt động của đơn vị, mức độ phức tạp của hoạt động, của yêu cầu thông tin 

và yêu cầu quản lý trong đơn vị. Căn cứ vào khối lượng công việc và mức độ 

phức tạp của công việc để có kế hoạch tuyển dụng nhân viên. Đồng thời sắp 

xếp, bố trí nhân sự cho phù hợp. Sau khi phân tích khối lượng công việc dựa 

vào các chính sách kế toán đã được xây dựng, các báo cáo cần được lập, 

người chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán cũng sẽ xác định đầy đủ các 

chức năng kế toán cần có để từ đó có định hướng xây dựng bộ máy kế toán. 

Ba là, đặc điểm và định hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong  

quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập. Công nghệ thông tin làm thay đổi cơ 

bản công việc của nhân viên kế toán: Giảm khối lượng công việc ghi chép, 
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tìm kiếm, xử lý, giảm các hạn chế liên quan đến khối lượng nghiệp vụ, hạn 

chế về không gian và thời gian,… Nhân viên kế toán có thể chuyển từ việc 

ghi sổ, nhập liệu các dữ liệu kế toán sang việc kiểm soát, phân tích dữ liệu và 

cung cấp thông tin kế toán. Do đó, khi tổ chức bộ máy kế toán cần quan tâm 

đến các vấn đề như đặc điểm hệ thống trang thiết bị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

hiện có của đơn vị sự nghiệp công lập, định hướng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong  quản lý. 

Từ những căn trên có 3 mô hình tổ chức bộ máy kế toán phổ biến sau: 

+ Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung; 

+ Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán; 

+ Mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán. 

- Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung 

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung là bộ máy kế chỉ có một cấp. 

Nghĩa là toàn bộ đơn vị chỉ có một phòng kế toán thực hiện toàn bộ  kế toán của 

đơn vị, chịu trách nhiệm thu nhận, xử lý hệ thống hóa toàn bộ thông tin kế toán. 

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung được mô tả trên sơ đồ sau: 

+ Ưu điểm: tập trung được thông tin phụ vụ cho lãnh đạo, thuận tiện 

cho việc phân công và chuyên môn hóa  kế toán, thuận tiện cho việc cơ giới 

hóa  kế toán, giảm nhẹ biên chế bộ máy kế toán của đơn vị.  

+ Nhược điểm: hạn chế việc kiểm tra, giám sát tại chỗ của kế toán đối 

với mọi hoạt động của đơn vị; không cung cấp kịp thời thông tin phụ vụ cho 

lãnh đạo và quản lý ở từng đơn vị, bộ phận phụ thuộc. 

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung (Phụ lục 1.1) 

- Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán 

Theo mô hình này thì đơn vị có phòng kế toán trung tâm, các đơn vị 

phụ thuộc, các bộ phận có tổ chức kế toán riêng. Mô hình tổ chức bộ máy kế 

toán phân tán được thể hiện qua sơ đồ sau: 

+ Ưu điểm: tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát tại chỗ của kế toán đối 
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với hoạt động sản xuất sự nghiệp, kinh doanh dịch vụ,… ở từng đơn vị, bộ 

phận phụ thuộc, cung cấp thông tin kịp thời phụ vụ cho lãnh đạo, bộ phận phụ 

thuộc, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho lãnh đạo và quản lý ở từng đơn 

vị, bộ phận phù hợp với việc mở rộng phân cấp quản lý cho từng đơn vị. 

+ Nhược điểm: không cung cấp thông tin kinh tế kịp thời cho lãnh đạo, 

biên chế bộ máy cho toàn đơn vị nhiều 

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán (Phụ lục 1.2) 

- Mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán 

Đây là mô hình kết hợp hai mô hình tổ chức kế toán nói trên nhằm phù 

hợp với đặc điểm, tính chất của đơn vị. 

Trong bộ máy kế toán ở cấp cụ thể, các kế toán phần hành và kế toán 

tổng hợp đều có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn riêng về  kế toán ở đơn vị. 

Ở đơn vị chính vẫn lập phòng kế toán trung tâm, ở các đơn vị phụ 

thuộc đã được phân cấp quản lý kinh tế tài chính ỏ mức độ cao thì có tổ chức  

kế toán riêng, còn các đơn vị phụ thuộc chưa được phân cấp quản lý kinh tế 

tài chính ở mức độ cao thì không tổ chức  kế toán riêng mà tất cả các hoạt 

động kinh tế tài chính trong đơn vị này do phòng kế toán trung tâm ghi chép, 

tổng hợp và báo cáo. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân 

tán được thể hiện qua sơ đồ sau: 

+ Ưu điểm: khắc phục được một số nhược điểm của 2 mô hình trên. 

Khối lượng  nhiều, không cập nhật thông tin kịp thời... cho nên, trong thực tế 

hình thực này rất được các đơn vị sử dụng nhiều.  Kế toán được phân công 

hợp lý cho các đơn vị trực thuộc. 

+ Nhược điểm: bộ máy kế toán cồng kềnh 

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán (Phụ lục 1.3) 

1.3.2. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 
Một trong những phương pháp riêng có của kế toán là chứng từ kế 

toán. Chức từ kế toán là cơ sở pháp lý của mọi số liệu, thông tin ghi chép trên 
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các tài khoản, sổ kế toán và báo cáo kế toán. Vì vậy, mọi hoạt động kinh tế, 

tài chính phát sinh trong đơn vị SNCL để làm căn cứ hạch toán, đều phải 

được phản ánh ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời, khách quan vào chứng từ 

kế toán một cách hợp pháp, hợp lệ. 

- Chứng từ kế toán là những giấy tờ hoặc vật mang tin nhằm chứng 

minh về nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh thực sự hoàn thành, mọi số liệu 

ghi vào sổ kế toán đều bắt buộc phải xuất phát từ chứng từ kế toán; 

- Chứng từ kế toán hợp pháp là chứng từ kế toán được lập theo mẫu của 

chế độ kế toán, việc ghi chép trên chứng từ đúng nội dung, bản chất, mức độ 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh và được pháp luật cho phép có đủ chữ ký và dấu 

của đơn vị; 

- Chứng từ kế toán hợp lệ là chứng từ kế toán được ghi chép đầy đủ, 

kịp thời các yếu tố, các tiêu thức và theo đúng quy định về phương pháp lập 

của từng loại chứng từ. Để thu nhận và cung cấp đầy đủ kịp thời nội dung 

thông tin kế toán phát sinh ở đơn vị thì chứng từ kế toán phải phản ánh bao 

quát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở đơn vị; 

Để tổ chức hệ thống chứng từ kế toán tại đơn vị sự nghiệp phải căn cứ 

vào hệ thống chứng từ do Nhà nước ban hành, căn cứ vào đặc điểm yêu cầu 

quản lý các đối tượng kế toán, nội dung của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở 

đơn vị, để từ đó xác định những chứng từ nào cần áp dụng trong đơn vị. Theo 

quy định có hai loại chứng từ kế toán: 

+ Chứng từ kế toán bắt buộc: Là chứng từ phản ánh mối quan hệ kinh 

tế giữa các pháp nhân đã được Nhà nước tiêu chuẩn hóa về quy cách, biểu 

mẫu, chỉ tiêu phản ánh và phương pháp lập thống nhất cho mọi loại hình, 

thành phần kinh tế, nhiệm vụ của đơn vị là phải tổ chức thực hiện; 

+ Chứng từ kế toán hướng dẫn: Là loại chứng từ Nhà nước chỉ hướng 

dẫn, các chỉ tiêu cơ bản, đặc trưng, trên cơ sở đó các đơn vị lựa chọn vận 

dụng vào điều kiện cụ thể mà có thể thêm, bớt hoặc thay đổi mẫu biểu, tùy 
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thuộc vào đặc điểm tình hình, yêu cầu quản lý cụ thể của từng đơn vị để xây 

dựng những chứng từ nội bộ, phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý của đơn vị; 

- Hệ thống chứng từ kế toán Ngành BHXH đang áp dụng theo Thông tư 

178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam; Nhà nước hướng dẫn các 

chỉ tiêu đặc trưng để các ngành, các thành phần kinh tế trên cơ sở đó vận dụng 

vào từng trường hợp cụ thể thích hợp. Các ngành, các lĩnh vực có thể thêm 

bớt một số chỉ tiêu cụ thể, thích hợp với yêu cầu và nội dung phản ánh nhưng 

phải bảo đảm những yếu tố cơ bản của chứng từ và có sự thỏa thuận bằng văn 

bản của Bộ Tài chính. Dù là chứng từ bắt buộc hay chứng từ hướng dẫn, nội 

dung của chứng từ kế toán phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:  

+ Tên chứng từ (hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi...); 

+ Số hiệu của chứng từ; 

+ Ngày, tháng, năm lập chứng từ; 

+ Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ; 

+ Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; 

+ Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi 

bằng số, tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số 

và bằng chữ; 

+ Chữ ký, họ tên của người lập, người duyệt và những người có liên 

quan đến chứng từ kế toán. 

- Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán do kế toán trưởng, 

trưởng phòng tài chính kế toán, phụ trách kế toán quy định. Để đáp ứng yêu 

cầu quản lý kế toán, tài chính của đơn vị thì quá trình xử lý và luân chuyển 

chứng từ phải thực hiện qua các bước công việc cơ bản sau: 

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tại đơn vị BHXH gồm 4 bước 

cơ bản sau: 
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Bước 1: Lập chứng từ 

Kế toán căn cứ vào yêu cầu hạch toán của đơn vị và các chứng từ gốc 

có liên quan để viết chứng từ cho phù hợp với yêu cầu hạch toán, với nội 

dung của từng loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kỹ thuật viết chứng từ phải 

đúng quy định, sau khi viết xong phải kiểm tra sơ bộ về số tiền và nội dung 

chứng từ viết và chứng từ gốc. 

Bước 2: Kiểm tra, hoàn chỉnh chứng từ: Khi nhận được các chứng từ 

kế toán, các bộ phận nhân viên kế toán của đơn vị thực hiện kiểm tra các nội 

dung, tính hợp pháp, hợp lệ của các hoạt động kinh tế ghi trong chứng từ kế 

toán, đúng chế độ chính sách của Nhà nước quy định, đảm bảo rõ ràng, đầy 

đủ, chính xác, trung thực, những chứng từ kế toán khi kiểm tra phát hiện 

không đảm bảo các nội dung trên phải báo cáo cho kế toán trưởng và thủ 

trưởng đơn vị xử lý kịp thời, chỉ những chứng từ kế toán khi kiểm tra đảm 

bảo được các nội dung trên, không vi phạm mới sử dụng để ghi sổ kế toán. 

Các chứng từ kế toán phản ánh các hoạt động kinh tế, tài chính liên 

quan đến tài sản mà chưa ghi đầy đủ các số liệu, các đơn vị đo lường, đơn vị 

tiền tệ, kế toán cần phải tính chính xác, đúng đắn và ghi đầy đủ các đơn vị đo 

lường cần thiết sau đó phân loại chứng từ tổng hợp số liệu, lập định khoản kế 

toán, phục vụ ghi sổ kế toán. 

Bước 3: Tổ chức luân chuyển chứng từ: Chứng từ kế toán sau khi được 

kiểm tra và hoàn chỉnh được tổ chức luân chuyển đến các bộ phận, đơn vị, cá 

nhân có liên quan phục vụ việc ghi sổ kế toán các thông tin kinh tế, việc tổ 

chức luân chuyển chứng từ phải tuân thủ quy định của kế toán trưởng về thứ 

tự, thời gian trên cơ sở nhu cầu nhận thông tin, thời gian nhận và xử lý thông 

tin của bộ phận đơn vị, cá nhân do kế toán trưởng quy định.  

Bước 4: Bảo quản và lưu trữ chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán chứng 

minh cho các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh, nó thực sự hoàn thành, 
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chứng minh cho số liệu ghi sổ kế toán và thông tin kinh tế, bởi vậy sau khi sử 

dụng chứng từ kế toán cần được bảo quản và lưu trữ theo quy định của Luật 

Kế toán, tránh gây nên hư hỏng, mất mát chứng từ kế toán, đảm bảo khi cần 

thiết có thể sử dụng lại chứng từ kế toán phục vụ  kiểm tra, thanh tra kinh tế, 

trường hợp xảy ra mất mát, hư hỏng chứng từ kế toán phải kịp thời báo cáo 

thủ trưởng, kế toán trưởng đơn vị và các cơ quan chức năng để có biện pháp 

xử lý kịp thời.  

1.3.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

Luật Kế toán tại Điều 24 quy định: “Đơn vị phải căn cứ vào hệ thống 

tài khoản kế toán do Bộ Tài chính quy định để chọn hệ thống tài khoản áp 

dụng ở đơn vị”. 

Hệ thống tài khoản kế toán Ngành BHXH áp dụng theo Thông tư số 

178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng cho 

BHXH Việt Nam thì “Tài khoản kế toán là phương pháp kế toán dùng để 

phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội 

dung kinh tế và theo trình tự thời gian. Tài khoản kế toán phản ánh và kiểm 

soát thường xuyên, liên tục, có hệ thống quá trình thu và sử dụng các quỹ 

BHXH, BHYT, tình hình về tài sản, sử dụng tài sản, tình hình thu, chi hoạt 

động, kết quả hoạt động và các khoản khác ở các đơn vị BHXH”. (Hệ thống 

tài khoản theo phụ lục 13 và Phụ lục sơ đồ hạch toán một số phần hành của 

BHXH từ Sơ đồ 1.8 đến sơ đồ 11) 

Bộ Tài chính đã ra Thông tư 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 

hướng dẫn kế toán BHXH và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Nhưng do 

BHXH Việt Nam mới hoàn tất việc chuyển đổi dữ liệu trên phần mềm sang 

áp dụng theo Thông tư 102/2018/TT-BTC chính vì mới áp dụng nên trong 

khuôn khổ đề tài tác giả vẫn đề cập theo Thông tư 178/2012/TT-BTC và tác giả 

nêu một số điểm khác biệt mới về hệ thống tài khoản trong Thông tư 
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102/2018/TT-BTC như sau:  

- Hệ thống tài khoản được bổ sung một số tài khoản nhằm đảm bảo tính 

đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản lý mang tính hệ thống, đồng thời phản ánh 

được hoạt động của từng đơn vị. Một số tài khoản được gộp lại, sắp xếp phân 

loại lại phù hợp với tính chất của tài khoản, bản chất nghiệp vụ kinh tế, tài 

chính của ngành BHXH. Phương pháp kế toán được quy định theo nguyên tắc 

của kế toán tài chính đảm bảo thông tin được theo dõi rõ ràng, minh bạch, phù 

hợp với yêu cầu quản lý, đảm bảo việc lập báo cáo tài chính nhà nước; 

- Các khoản phải thu, phải trả được hạch toán kế toán vào các tài khoản 

trong bảng; 

- Đối với các khoản phải thu, phải trả liên quan đến các quỹ bảo hiểm 

hạch toán vào TK phải thu của các đối tượng đóng bảo hiểm (TK139) và TK 

phải trả quỹ bảo hiểm (TK339); 

- Đối với các khoản thanh lý, nhượng bán tài sản và thuê in ấn chỉ theo 

dõi vào tài khoản phải thu khác (TK138), phải trả khác (TK 338); 

- Đối với các khoản lãi tiền gửi không kỳ hạn: Các khoản tiền lãi phải 

nộp về cấp trên hạch toán tài khoản phải thu khác (TK138), phải trả khác (TK 

338); Khoản lãi được để lại tăng nguồn chi hoạt động BHXH, BHYT, BHTN 

hạch toán và theo dõi vào TK 337; 

- Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán cấp trên phải được tổng hợp đầy 

đủ, bao gồm thông tin tài chính của tất cả các đơn vị kế toán cấp dưới trực 

thuộc. Báo cáo của đơn vị cấp trên được hợp cộng theo các chỉ tiêu tương ứng 

trên cơ sở số liệu báo cáo của đơn vị kế toán cấp dưới. Khi đơn vị kế toán cấp 

trên lập báo cáo tài chính phải thực hiện loại trừ các số liệu phát sinh từ các 

giao dịch nội bộ. 

- Khắc phục những hạn chế của chế độ kế toán cũ 

+ Các đơn vị cấp trên tổng hợp được đầy đủ tình hình tài sản, nguồn 
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vốn của đơn vị cấp dưới trực thuộc; 

+ Tách riêng, tạo sự minh bạch trong hạch toán kế toán đối với hoạt 

động nội ngành (chi cho các hoạt động của tổ chức bộ máy cơ quan BHXH) 

và các hoạt động nghiệp vụ của quỹ BHXH, BHTN, BHYT; 

+ Phản ánh, theo dõi đầy đủ, rõ ràng các khoản công nợ (các khoản 

phải thu, phải trả) của cá nhân, tổ chức tham gia, thụ hưởng chính sách 

BHXH, BHTN, BHYT và nội bộ giữa các cơ quan BHXH; 

+ Phản ánh được đầy đủ nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo quy 

định mới sửa đổi, bổ sung của các Luật BHXH, BHYT, Việc làm, An toàn, vệ sinh 

lao động. 

- Thực hiện cải cách hành chính: Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán, 

báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán được xây dựng phản ánh đầy đủ các 

hoạt động thu, chi quỹ BHXH, BHYT, BHTN và hoạt động của cơ quan 

BHXH trên cơ sở thực hiện cải cách hành chính, bám sát vào các quy trình 

nghiệp vụ để tránh trùng lặp các chỉ tiêu, không ban hành các biểu mẫu ngoài 

quy định nhà nước, hạn chế các hồ sơ không cần thiết đối với người dân, 

doanh nghiệp. 

Tài khoản kế toán được mở cho từng đối tượng kế toán có nội dung 

kinh tế riêng biệt. Toàn bộ các tài khoản sử dụng trong đơn vị kế toán hình 

thành hệ thống tài khoản kế toán. 

Hệ thống tài khoản kế toán BHXH được xây dựng theo nguyên tắc 

dựa vào bản chất và nội dung hoạt động của đơn vị BHXH có vận dụng 

nguyên tắc phân loại và mã hóa của hệ thống tài khoản kế toán đơn vị hành 

chính sự nghiệp nhằm: 

+ Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý và kiểm soát chi quỹ BHXH, 

BHYT, BHTN; 

+ Phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh của các 
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đơn vị BHXH, phù hợp với mô hình tổ chức và tính chất hoạt động; 

+ Đáp ứng yêu cầu xử lý thông tin bằng phương tiện tính toán thủ công 

hoặc phần mềm kế toán và thỏa mãn đầy đủ nhu cầu của đơn vị và của cơ 

quan quản lý nhà nước. 

Hệ thống tài khoản áp dụng cho các đơn vị BHXH gồm 7 loại sau: 

Loại 1 - Tiền và vật tư; loại 2 - TSCĐ; loại 3 - Thanh toán; loại 4 - Nguồn 

kinh phí; loại 5 - Các khoản thu; loại 6 - Các khoản chi; loại 0 - Các tài 

khoản ngoài bảng. 

Trên cơ sở hệ thống tài khoản kế toán thống nhất áp dụng cho các đơn 

vị, kế toán lựa chọn các tài khoản kế toán phù hợp để phản ánh các hoạt động 

kinh tế của đơn vị mình. 

1.3.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 

Theo Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 quy định “Sổ kế 

toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài 

chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán”; 

Theo giáo trình nguyên lý kế toán, trường Đại học Lao động xã hội, 

năm 2008, “hệ thống sổ kế toán là bao gồm các sổ kế toán bao gồm các 

loại sổ có kết cấu khác nhau và được kết hợp với nhau theo trình tự nhất 

định để phân loại và tổng hợp cá thông tin cần thiết phục vụ cho việc lập 

các báo cáo kế toán” [11,tr 244]. 

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian 

có liên quan đến đơn vị BHXH. 

Các đơn vị BHXH đều phải mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý, bảo quản, 

lưu trữ sổ kế toán theo đúng quy định của Luật kế toán, các văn bản hướng 

dẫn trong lĩnh vực kế toán nhà nước và Chế độ kế toán. 

Đối với các đơn vị kế toán cấp trên (đơn vị kế toán cấp I và cấp II) 
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ngoài việc mở sổ theo dõi tài sản và sử dụng kinh phí trực tiếp của cấp mình 

còn phải mở sổ kế toán theo dõi việc phân bổ dự toán, tổng hợp việc sử dụng 

kinh phí và quyết toán kinh phí của các đơn vị trực thuộc (đơn vị kế toán cấp 

II và cấp III - BHXH huyện, thành phố trực thuộc tỉnh) để tổng hợp báo cáo 

tài chính về tình hình sử dụng kinh phí và quyết toán với cơ quan quản lý cấp 

trên và cơ quan tài chính cùng cấp. 

Chế độ kế toán qui định đơn vị kế toán được phép lựa chọn một trong 

các hình thức sổ kế toán phù hợp và phải tuân thủ mọi nguyên tắc cơ bản quy 

định cho hình thức sổ kế toán đã lựa chọn về: Loại sổ, số lượng, kết cấu các 

loại sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ, trình tự và kỹ thuật ghi chép các loại sổ 

kế toán. 

Các đơn vị BHXH có thể lựa chọn một trong các hình thức tổ chức sổ kế 

toán sau: 

a) Hình thức kế toán Nhật ký chung  

* Đặc trưng: 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung là tất cả các 

nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều được ghi vào Nhật ký chung theo 

trình tự thời gian phát sinh và nội dung nghiệp vụ kinh tế đó. Sau đó lấy số 

liệu trên Sổ Nhật ký để ghi vào Sổ Cái theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

* Các loại sổ kế toán:  

Sổ kế toán gồm 2 loại sổ tổng hợp và sổ chi tiết 

- Sổ tổng hợp gồm có: Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái. Sổ tổng hợp sử 

dụng để ghi một tổng quát các hoạt động kinh tế, tài chính theo thứ tự thời 

gian và theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, loại sổ này chỉ theo dõi 

về mặt giá trị; 

- Sổ chi tiết gồm có: các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết. Sổ chi tiết dùng để 

theo dõi chi tiết từng tài khoản, có thể theo dõi cả về mặt giá trị, số lượng và 

cả thời gian lao động …; 
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* Trình tự ghi sổ: 

- Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra để ghi vào 

Sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian. Đồng thời căn cứ vào các nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh hoặc tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát 

sinh cùng loại đã ghi vào Sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài 

khoản kế toán phù hợp. Trường hợp đơn vị có mở Sổ, Thẻ kế toán chi tiết thì 

đồng thời với việc ghi vào Sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ kinh tế được ghi 

vào các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan; 

- Cuối tháng (cuối quý, cuối năm) khóa Sổ Cái và các Sổ, Thẻ chi tiết. 

Từ các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết lập “Bảng tổng hợp chi tiết” cho từng TK. Số 

liệu trên "Bảng tổng hợp chi tiết" được đối chiếu với số phát sinh Nợ, số phát 

sinh Có và số dư cuối tháng của từng tài khoản trên sổ Cái. Sau khi kiểm tra, 

đối chiếu nếu đảm bảo khớp đúng thì số liệu khóa sổ trên Sổ Cái được sử 

dụng để lập “Bảng Cân đối số phát sinh” và báo cáo tài chính; 

Về nguyên tắc “Tổng số phát sinh Nợ” và “Tổng số phát sinh Có” trên 

Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng “Tổng số phát sinh Nợ” và “Tổng số 

phát sinh Có” trên Sổ Nhật ký chung cùng kỳ. 

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung (Sơ đồ 1.4) 

b) Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái  

* Đặc trưng: 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái là các nghiệp 

vụ kinh tế, phát sinh được kết hợp ghi chép kết hợp theo trình tự thời gian và 

phân loại, hệ thống hóa theo nội dung kinh tế (theo TK kế toán) trên cùng một 

quyển sổ kế toán tổng hợp là Sổ Nhật ký - Sổ Cái và trong cùng một quá trình 

ghi chép. 

Căn cứ để ghi vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc 

Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. 
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* Các loại sổ kế toán  

- Sổ tổng hợp gồm có: Sổ Nhật ký - Sổ Cái là sổ duy nhất vừa hệ thống 

hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian vừa phân loại theo 

các tài khoản tổng hợp, sổ này theo dõi số liệu tổng quát của các tài khoản 

tổng hợp về mặt giá trị. 

- Sổ, Thẻ kế toán chi tiết: Trong hình thức này có rất nhiều sổ thẻ ké 

toán chi tiết để theo dõi chi tiết từng tài khoản, có thể cả về mặt số lượng, giá 

trị và thời gian lao động. 

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ (Sơ đồ 1.5) 

c) Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

* Đặc trưng: 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ là việc ghi sổ 

kế toán tổng hợp được căn cứ trực tiếp từ "Chứng từ ghi sổ". Chứng từ ghi sổ 

dùng để phân loại, hệ thống hóa và xác định nội dung ghi Nợ, ghi Có của 

nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh. Việc ghi sổ kế toán dựa trên cơ sở 

Chứng từ ghi sổ sẽ được tách biệt thành hai quá trình riêng biệt. 

+ Ghi theo trình tự thời gian nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trên 

Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ. 

+ Ghi theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh 

trên Sổ Cái. 

* Hệ thống sổ kế toán:  

- Sổ tổng hợp bao gồm: Chứng từ ghi sổ, Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ, 

Sổ Cái. Sổ tổng hợp hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự 

thời gian và phân loại theo các tài khoản tổng hợp. Sổ tổng hợp chỉ theo dõi 

số liệu tổng quát của các tài khoản tổng hợp về mặt giá trị. 

- Sổ, Thẻ kế toán chi tiết: có rất nhiều sổ thẻ kế toán chi tiết để theo dõi 

chi tiết từng tài khoản, có thể cả về mặt số lượng, giá trị và thời gian lao động. 
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Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ (Sơ đồ 1.6) 

d) Hình thức kế toán trên máy tính 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế 

toán được theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Có 

nhiều chương trình phần mềm khác nhau về tính năng kỹ thuật và tiêu chuẩn 

điều kiện áp dụng. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một 

trong các hình thức kế toán thủ công. 

Phần mềm kế toán tuy không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán 

nhưng phải đảm bảo in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy 

định. Đơn vị có thể sử dụng các phần mềm kế toán khác nhau phù hợp với 

điều kiện và đặc điểm hoạt động của đơn vị. Phần mềm kế toán được lựa chọn 

phải đáp ứng được các yêu cầu sau: 

- Phải đảm bảo in được đầy đủ sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi 

tiết và các báo cáo tài chính theo quy định. 

- Thực hiện đúng các quy định về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và sửa chữa sổ kế 

toán theo quy định của Luật kế toán và chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị HCSN. 

- Đơn vị phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện của phần mềm kế 

toán do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 

24/11/2005 để lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý và 

điều kiện của đơn vị. 

Quy trình ghi sổ kế toán trên máy vi tính được thể hiện ở sơ đồ (Sơ đồ 1.7) 

* Một số điểm mới quy định trong 102/2018/TT-BTC khác so với 

178/2012/TT-BTC  

- Về chứng từ bãi bỏ các chứng từ do không đủ điều kiện là chứng từ 

kế toán (C64-HD, C77-HD), đã được ban hành tại văn bản pháp quy khác 

(C65-HD); ghép các chứng từ cho một số chỉ tiêu giống nhau (C72e-HD); 
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không có quy định của nhà nước (C84a,b-HD) và sửa đổi, bổ sung các chỉ 

tiêu phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT 

và đáp ứng yêu cầu quản lý của BHXH Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

(Giấy đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ cho UBND cấp xã thực hiện lập 

danh sách người tham gia BHYT; Danh sách giải quyết chi trả hỗ trợ kinh phí 

đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục 

hồi chức năng lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Giấy đề nghị 

tạm ứng kinh phí hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề ;…) 

- Sổ kế toán 

+ Các đơn vị thực hiện mở sổ và ghi sổ kế toán quy định tại Thông tư số 

102/2018/TT-BTC (ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, 

tài chính đã phát sinh có liên quan đến thu, chi quỹ BHXH, BHTN, BHYT); 

+ Về cơ bản các mẫu sổ kế toán không thay đổi so với trước đây, chỉ 

sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu theo các quy định mới của Luật đáp ứng yêu cầu 

quản lý của ngành; 

1.3.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 
Theo Luật Kế toán 2015 “Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và 

lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan 

đến đơn vị kế toán” 

Theo giáo trình Nguyên lý kế toán, trường Đại học Lao động xã hội, 

năm 2008, “báo cáo kế toán là phương tiện cung cấp thông tin về tình hình 

tài chính, kết quả kinh doanh và hoạt động của đơn vị cho người sử dụng” 

[11, tr241]. 

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách dùng để tổng hợp tình 

hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; tình hình 

thu, chi BHXH trong kỳ kế toán, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu 

cho việc đánh giá tình hình và thực trạng của đơn vị, là căn cứ quan trọng 



34 
 

 

giúp cơ quan nhà nước, lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát điều hành hoạt 

động của đơn vị. 

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách phải lập đúng theo 

mẫu biểu quy định, phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu đã quy định, phải lập đúng 

kỳ hạn, nộp đúng thời hạn và đầy đủ báo cáo tới từng nơi nhận báo cáo. 

Hệ thống chỉ tiêu báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách phải 

phù hợp và thống nhất với chỉ tiêu dự toán năm tài chính và Mục lục Ngân 

sách Nhà nước, đảm bảo có thể so sánh được giữa số thực hiện với số dự toán 

và giữa các kỳ kế toán với nhau. Trường hợp lập báo cáo tài chính có nội 

dung và phương pháp trình bày khác với các chỉ tiêu trong dự toán hoặc khác 

với báo cáo tài chính kỳ kế toán năm trước thì phải giải trình trong phần 

thuyết minh báo cáo tài chính. 

Phương pháp tổng hợp số liệu và lập các chỉ tiêu trong báo cáo tài 

chính, báo cáo quyết toán ngân sách phải được thực hiện thống nhất ở các đơn 

vị BHXH tạo điều kiện cho việc tổng hợp, phân tích, kiểm tra, đánh giá tình 

hình thu, chi BHXH của cấp trên và các cơ quan quản lý nhà nước. 

Hệ thống báo cáo kế toán ngành BHXH đang thực hiện theo hệ thống 

báo cáo quy định tại Thông tư 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 và danh 

mục báo cáo được quy định tại phụ lục 04 Thông tư 178/2012/TT-BTC 

* Tổ chức lập, nộp, công khai BCTC, báo cáo quyết toán ngân sách: 

- Báo cáo tài chính phải lập đúng theo mẫu biểu quy định, phản ánh đầy 

đủ các nghiệp vụ, lập đúng kỳ hạn, nộp báo cáo đúng thời hạn; 

- Phương pháp tổng hợp số liệu và lập các chỉ tiêu trong báo cáo tài 

chính được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống BHXH, tạo điều kiện 

cho việc tổng hợp, phân tích, kiểm tra, đánh giá tình hình thu, chi BHXH của 

cấp trên và các cơ quan quản lý nhà nước; 

- Số liệu trên báo cáo phải chính xác, trung thực, khách quan và phải 
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được tổng hợp từ các số liệu của sổ kế toán. 

- Đơn vị kế toán tại BHXH tỉnh có trách nhiệm lập, nộp báo cáo tài 

chính và duyệt báo cáo quyết toán ngân sách như sau:  

+ Lập và nộp báo cáo tài chính theo quý, năm và nộp báo cáo quyết 

toán cho BHXH Việt Nam, cơ quan Tài chính và cơ quan Thống kê, Kho bạc 

Nhà nước tỉnh để phối hợp kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh số liệu kế toán liên 

quan đến hoạt động của đơn vị; 

BHXH tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt báo cáo quyết toán cho 

BHXH thành phố, huyện và lập báo cáo tài chính tổng hợp từ các báo cáo tài 

chính năm của các BHXH thành phố, huyện. 

* Kỳ hạn lập báo cáo: 

Kỳ hạn lập báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính của các đơn vị BHXH 

được lập vào cuối kỳ kế toán quý, năm.  

Kỳ hạn lập báo cáo quyết toán: Báo cáo quyết toán lập theo năm tài 

chính là báo cáo tài chính kỳ kế toán năm sau khi đã được chỉnh lý, sửa đổi, 

bổ sung trong thời gian chỉnh lý quyết toán theo qui định của pháp luật. 

* Thời hạn nộp báo cáo: 

Thời hạn nộp báo cáo quý: BHXH tỉnh nộp báo cáo tài chính cho 

BHXH Việt Nam hoặc cho cơ quan Tài chính, Kho bạc, Thống kê tỉnh đồng 

cấp chậm nhất 20 ngày, sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý; 

Thời hạn nộp báo cáo năm: BHXH tỉnh nộp báo cáo tài chính, báo cáo 

quyết toán cho BHXH Việt Nam hoặc cho cơ quan Tài chính, Kho bạc, 

Thống kê tỉnh chậm nhất 45 ngày, sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 

- Báo cáo quý gồm các loại biểu báo cáo: Bảng cân đối tài khoản, Bảng 

đối chiếu tài khoản tiền gửi, Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT,BHTN 

(B07b-BH); Báo cáo chi tiết số thu BHXH, BHYT, BHTN (F07-II-IBH); Báo 

cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN (B07c-BH)....; 

- Báo cáo năm gồm các loại biểu báo cáo: Bảng cân đối tài khoản (mẫu 
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B01-BH); Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi 

BHXH, BHYT,BHTN (mẫu B08b-BH); Báo cáo tổng hợp thu BHXH, 

BHYT, BHTN (mẫu B07b-BH); Báo cáo kết dư quỹ khám chữa bệnh BHYT 

do địa phương quản lý (mẫu B13- BH)... 

1.3.6. Tổ chức  kiểm tra kế toán 

Theo Điều 34 Luật kế toán năm 2015: “Công việc kiểm tra kế toán 

rất quan trọng, nó đảm bảo quyền và trách nhiệm của đơn vị kiểm tra 

cũng như đơn vị bị kiểm tra, đồng thời đảm bảo việc kiểm tra được 

khách quan chân thực”. 

Từ quan điểm trên tác giả cho rằng  kiểm tra kế toán là công việc có 

tính chất thường xuyên nhằm: 

- Đảm bảo quá trình cung cấp, thu nhận và xử lý thông tin được đầy đủ, 

trung thực, chính xác, kịp thời trong quá trình quản lý và sử dụng vật tư tài 

sản, các nguồn kinh phí của đơn vị.  

- Đánh giá tình hình triển khai chấp hành dự toán ngân sách hàng năm 

tại đơn vị theo quy định của pháp luật về NSNN, tình hình chấp hành  thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị. 

- Đánh giá chất lượng hoạt động, tình hình chấp hành cơ chế chính sách 

và quản lý các khoản thu, chi tài chính, quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn, 

sử dụng quỹ lương, quỹ thưởng, các quỹ của cơ quan và  đầu tư xây dựng cơ 

bản trong đơn vị. 

- Phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, áp dụng các biện pháp 

xử lý các sai phạm theo đúng thẩm quyền đã được phân cấp. Đồng thời tổ 

chức rút kinh nghiệm, đánh giá những tồn tại, tìm ra nguyên nhân và đưa ra 

phương hướng, biện pháp khắc phục nhằm tăng cường  quản lý tài chính, kế 

toán tại đơn vị. 

Để đảm bảo cho quá trình kiểm tra có hiệu quả thì cần phải tập trung 

vào một số nội dung chủ yếu sau: 
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+ Kiểm tra việc lập, thu thập, xử lý chứng từ kế toán; Kiểm tra việc mở 

sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán; 

+ Kiểm tra việc áp dụng và ghi chép các tài khoản kế toán; 

+ Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính, phân tích, nộp và sử dụng báo 

cáo tài chính; 

+ Kiểm tra việc thực hiện kiểm kê tài sản thường xuyên hoặc đột xuất 

theo quy định của Nhà nước, việc thực hiện lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán; 

+ Đối với các đơn vị phải kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định 

của pháp luật; 

+ Kiểm tra việc tổ chức bộ máy, phân công công việc và lề lối làm 

việc, đánh giá tính hợp lý của việc bố trí, sử dụng cán bộ, quan hệ  và mối 

quan hệ giữa các cá nhân và bộ phận; 

+ Kiểm tra việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí kế toán 

trưởng, cán bộ, viên chức tài chính, kế toán; 

+ Kiểm tra việc chấp hành các chế độ chính sách tài chính của Nhà 

nước đã được quy định. 

1.3.7. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin kế toán 

Công nghệ thông tin đã góp phần làm thay đổi toàn diện lĩnh vực kế 

toán BHXH, thể hiện rõ nhất ở phương thức xử lý dữ liệu và cung cấp thông 

tin kế toán. Ngành BHXH đã ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức  kế 

toán gồm các nội dung sau: 

- Lựa chọn phần mềm kế toán bao gồm phần mềm hệ điều hành; hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu; phần mềm chương trình kế toán phải đảm bảo tuân thủ 

pháp luật về kế toán; có khả năng mở rộng, nâng cấp, sửa đổi bổ sung trên cơ 

sở dữ liệu đã có; có khả năng tự động xử lý và tính toán chính xác số liệu kế 

toán, loại bỏ được bút toán trùng lặp; đảm bảo bản quyền, khai thác, bảo mật 

thông tin kế toán; 
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- Xây dựng hệ thống danh mục các đối tượng và tổ chức mã hóa đối 

tượng quản lý đầy đủ, khoa học và phù hợp. Mã hóa là đặc trưng của phần 

mềm kế toán vì vậy cần phải xây dựng hệ thống mã hóa chi tiết đến từng đối 

tượng quản lý; 

- Tổ chức bố trí, phân công nhân viên kế toán thực hiện thu nhập, kiểm 

tra đối chiếu, nhập liệu và lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán theo quy định; tổ 

chức hợp lý quản trị người sử dụng phần mềm; phân rõ quyền được khai thác 

thông tin kế toán, định kỳ kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp và in các sổ kế toán; 

- Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn cho hệ thống máy tính của đơn vị 

SNCL, nhất là bộ phận kinh doanh và kế toán bằng các biện pháp an toàn thông tin. 

- Sử dụng chữ ký số để thực hiện khai báo và thực hiện các giao dịch 

điện tử. Chữ ký số là cặp khóa đã được mã hóa dữ liệu gồm thông tin của đơn 

vị, mã số thuế của đơn vị, dùng để ký thay cho chữ ký thông thường, là một 

con dấu để xác nhận văn bản là của một đơn vị sử dụng để ký vào những báo 

cáo, văn bản mà đơn vị giao dịch đặc biệt là với Cơ quan thuế và Bảo hiểm. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 

Trong chương này, tác giả đã đưa ra những cái nhìn tổng quan về đơn 

vị BHXH nói riêng và đơn vị sự nghiệp công lập nói chung trên các khía 

cạnh: loại hình đơn vị sự nghiệp, đặc điểm quản lý hoạt động, trong đó đặc 

biệt nhấn mạnh đến đặc điểm quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp công 

lập. Xuất phát từ việc xác định nội dung thu, nhiệm vụ chi và chỉ ra quy trình 

quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, tác giả đã đưa ra cơ sở lý 

luận về những nội dung trong tổ chức  kế toán trong đơn vị sự nghiệp công 

lập. Dựa trên những nội dung về tổ chức  kế toán, tác giả chỉ ra những vai trò 

của nó đối với hoạt động của quản lý của đơn vị và những yêu cầu của kế toán 

để đáp ứng được yêu cầu quản lý. 

Đây sẽ là những cơ sở lý luận quan trọng giúp tác giả có căn cứ để triển 

khai thực hiện nghiên cứu và đánh giá thực trạng, chỉ ra được những ưu điểm 

và nhược điểm trong tổ chức kế toán tại BHXH Hưng Yên, từ đó đưa ra 

những kiến nghị và giải pháp hoàn thiện ở các chương sau. 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI BẢO HIỂM XÃ 

HỘI TỈNH HƯNG YÊN 
 

2.1. Tổng quan về Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Cùng với sự ra đời của hệ thống BHXH các tỉnh, thành phố trong cả 

nước, BHXH tỉnh Hưng Yên được thành lập theo quyết định số 

1624/BHXH/QĐ-TCCB ngày 18/9/1997 của Tổng Giám đốc BHXH Việt 

Nam. Với nhiệm vụ cơ bản là thực hiện quản lý thu, chi giải quyết chế độ 

chính sách cho người lao động tham gia BHXH và những người đã được 

hưởng chế độ BHXH từ trước năm 1995 trên địa bàn tỉnh. Từ 01/01/2003, 

thực hiện Nghị định 100/2002/NĐ-CP của Chính phủ, BHXH tỉnh Hưng Yên 

được tiếp nhận thêm toàn bộ hệ thống tổ chức và chức năng nhiệm vụ của 

BHYT tỉnh Hưng Yên chuyển sang, từ đây BHXH tỉnh Hưng Yên đã thực 

hiện toàn diện chính sách BHXH và BHYT bắt buộc, tự nguyện đối với người 

lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời đây cũng là yếu tố quan 

trọng tạo thêm sức mạnh và vị thế của cơ quan BHXH tỉnh Hưng Yên trong 
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đời sống xã hội của nhân dân tỉnh nhà. 

BHXH tỉnh Hưng Yên thành lập với cơ cấu tổ chức ban đầu gồm 04 

phòng chức năng: Phòng Tổ chức hành chính - Kiểm tra, Phòng Chế độ chính 

sách, Phòng Thu và Phòng Kế hoạch tài chính. 

Từ ngày 01/01/2003 thực hiện Nghị định 100/2003/NĐ-CP của Thủ 

tướng Chính phủ về việc chuyển BHYT Việt Nam sang BHXH Việt Nam, cơ 

quan BHXH tỉnh Hưng Yên (thực hiện cả chính sách BHYT) gồm 11 phòng 

chức năng: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Phòng Chế độ 

BHXH, Phòng Quản lý thu, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Giám định 

BHYT, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng cấp Sổ, Thẻ, Phòng Tiếp nhận và 

trả kết quả hành chính, Phòng Khai thác và thu nợ, Văn phòng. 

Từ ngày 01/01/2009 thực hiện Nghị định số 94/2009/NĐ-CP của Thủ 

tướng Chính phủ ngày 22 tháng 8 năm 2008 Quy định chức năng nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Hưng Yên được 

bổ sung biên chế; đến nay có 234 cán bộ, viên chức, được bố trí tại BHXH 10 

huyện, thành phố và 11 phòng chức năng nghiệp vụ, văn phòng BHXH tỉnh 

có 93 cán bộ, viên chức. 

Trải qua 22 năm hình thành và phát triển, được sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, 

HĐND, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam (trước đây là BHYT Việt Nam), với 

những cố gắng của cán bộ, viên chức, BHXH tỉnh đã đạt được nhiều thành tích 

trên tất cả các mặt  nhất là  thu BHXH, BHYT. Đây là một kết quả đáng khích 

lệ, tạo động lực thúc đẩy BHXH tỉnh Hưng Yên ngày càng củng cố và phát triển 

hơn trong giai đoạn phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên 

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 04/10/2016 của Tổng 

Giám đốc BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương và Quyết định số 816/QĐ-
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BHXH ngày 23/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách 

nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương, quy định chức năng của BHXH tỉnh Hưng Yên: 

- BHXH tỉnh Hưng Yên là cơ quan trực thuộc BHXH Việt Nam đặt tại 

tỉnh Hưng Yên có chức năng giúp Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tổ chức 

thực hiện chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN (sau 

đây gọi chung là BHXH), BHYT bắt buộc, BHYT tự nguyện (sau đây gọi 

chung là BHYT); quản lý quỹ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định 

của BHXH Việt Nam và quy định của pháp luật; 

- BHXH tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc và chịu 

sự quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh của Uỷ ban nhân tỉnh Hưng Yên; 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH tỉnh Hưng Yên (có 20 nhiệm vụ, 

quyền hạn): 

+ Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về 

phát triển BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn và chương trình  hàng năm; tổ 

chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt. 

+ Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính 

sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT. 

+ Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, cụ thể: 

a) Cấp sổ BHXH, BHYT cho những người tham gia BHXH, BHYT; 

b) Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng 

BHXH, BHTN, BHYT. Thu các khoản đóng BHXH, BHTN, BHYT của các 

tổ chức và cá nhân tham gia; từ chối việc đóng các chế độ BHXH, BHTN, 

BHYT không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng, việc đóng, trả 

BHXH, BHTN, BHYT  đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động; 

c) Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT và đại lý 

chi các chế độ BHXH, BHTN theo quy định; 
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d) Giải quyết các chế độ BHXH, BHYT; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại BHXH tỉnh;  

đ) Chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT; từ chối chi trả các chế độ 

BHXH, BHTN, BHYT không đúng quy định; 

e) Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản 

theo quy định; 

g) Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT. 

b) Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên 

ngành về BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh. 

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định 

xử lý sau thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.  

+ Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo 

chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam; 

+ Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp vụ và hồ sơ đối 

tượng tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT; 

+ Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHTN, 

BHYT theo quy định; 

+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ 

BHXH, BHTN, BHYT cho công chức, viên chức thuộc BHXH tỉnh; 

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã 

hội ở địa phương theo quy định; 

+ Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công 

cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn; 

+ Đề xuất với BHXH Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ 

sung cơ chế, chính sách về BHXH, BHTN, BHYT;  

+ Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được 

hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT khi 

người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu;  
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+ Định kỳ 6 tháng, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động 

ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn; 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra toàn diện BHXH huyện trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; 

+ Quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc BHXH tỉnh; 

+ Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý, điều hành BHXH tỉnh. Thực hiện chế độ thông tin, thống 

kê, báo cáo, thi đua - khen thưởng theo quy định; 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao. 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 

Đơn vị có Giám đốc, Phó Giám đốc, 11 phòng chuyên môn và 10 

BHXH cấp huyện thể hiện qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC 

P. CHẾ ĐỘ BHXH BHXH THÀNH PHỐ 

P. GIÁM ĐỊNH BHYT 

P. QUAN LÝ THU 

P. THANH TRA - KIỂM TRA 

P. KHAI THÁC & THU NỢ 

P. CẤP SỔ, THẺ 

P. TỔ CHỨC CÁN BỘ 

P. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

P. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

P. TIẾP NHẬN & QUẢN LÝ 
HỒ SƠ 

BHXH H. TIÊN LỮ 

BHXH H. PHÚ CỪ 

BHXH H. VĂN LÂM 

BHXH H. MỸ HÀO 

BHXH H. KIM ĐỒNG 

BHXH H. YÊN MỸ 

BHXH H. ÂN THI 

BHXH H. KHOÁI CHÂU 

BHXH H. VĂN GIANG 
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Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý tại BHXH tỉnh Hưng Yên 

Chức năng cụ thể của các phòng như sau: 

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng giúp giám đốc BHXH tỉnh 

thực hiện  kế hoạch và quản lý tài chính; tổ chức hạch toán, kế toán theo quy 

định của pháp luật; 

2. Phòng Tổ chức cán bộ: có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh 

quản lý và tổ chức thực hiện ; tổ chức cán bộ công chức, viên chức, biên chế; 

thi đua, khen thưởng, tuyên truyền theo quy định; 

3. Phòng Chế độ BHXH: có chức năng giúp giám đốc BHXH tỉnh giải 

quyết các chế độ BHXH, BHTN; quản lý đối tượng hưởng các chế độ BHXH, 

BHTN theo quy định của pháp luật; 

4. Phòng Giám định BHYT: có chức năng giúp giám đốc BHXH tỉnh 

quản lý và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT cho mọi người có thẻ 

BHYT theo quy định của pháp luật; 

5. Phòng Thu: có chức năng giúp giám đốc BHXH tỉnh quản lý và tổ 

chức thực hiện phần mềm dữ liệu thu BHXH bắt buộc, thu BHXH tự nguyện, 

thu BHTN, thu BHYT của các đối tượng tham gia theo quy định của pháp luật; 

6. Phòng Khai thác và thu nợ: có chức năng giúp giám đốc BHXH tỉnh 

quản lý và tổ chức thực hiện  thu BHXH bắt buộc, thu BHXH tự nguyện, thu 

bảo hiểm thất nghiệp, thu BHYT của các đối tượng tham gia theo quy định 

của pháp luật; 

7. Phòng Thanh tra - Kiểm tra: có chức năng giúp giám đốc BHXH tỉnh 

tổ chức thực hiện  kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá 

nhân và các đơn vị thực hiện chế độ, chính sách chế độ BHXH, BHYT và quản 

lý tài chính trong hệ thống BHXH theo quy định của pháp luật; 

VAN PHÒNG 
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8. Phòng Công nghệ thông tin: có chức năng giúp giám đốc BHXH tỉnh 

quản lý và tổ chức thực hiện việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin 

vào hoạt động của hệ thống BHXH tỉnh theo quy định; 

9. Phòng Cấp sổ, thẻ: có chức năng tổ chức thực hiện  cấp và quản lý sổ 

BHXH, thẻ BHYT theo quy định của pháp luật; 

10. Phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ: có chức năng tiếp nhận hồ sơ - trả 

lời kết quả, thực hiện quy trình một cửa, một cửa liên thông và quản lý hồ sơ; 

11. Văn phòng: có trách nhiệm quản lí hành chính, kho lưu trữ; quản lí 

điều phối tổ lái xe phục vụ cơ quan; tổ chức thực hiện những quyết định chăm 

lo đời sống cán bộ cơ quan; Chánh văn phòng cơ quan chịu trách nhiệm về 

nội dung và thể thức văn bản pháp lí đến và đi trước khi trình lãnh đạo; 

Bộ máy quản lý của BHXH huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi 

chung là huyện):  

- BHXH huyện là cơ quan trực thuộc BHXH tỉnh đặt tại huyện, có chức 

năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, 

BHYT; quản lý thu, chi BHXH, BHYT trên địa bàn huyện theo phân cấp 

quản lý của BHXH Việt Nam và quy định của pháp luật; 

- BHXH huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc BHXH 

tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện; 

- BHXH huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ 

sở riêng. 

2.2. Đặc điêm quản lý tài chính tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên 

Hàng năm, BHXH Việt Nam lập kế hoạch thu, chi quỹ BHXH bắt buộc 

trình Hội đồng quản lý thẩm định, gửi Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp trình 

Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch tài chính cho BHXH Việt Nam. 

Trên cơ sở kế hoạch tài chính được Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng 

giám đốc BHXH Việt Nam quyết định giao nhiệm vụ thu, chi cho BHXH các 
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tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Công an, BHXH Bộ Quốc 

phòng và BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm nguyên tắc tổng thu không 

thấp hơn dự toán thu được Thủ tướng Chính phủ giao, tổng chi không vượt 

quá dự toán chi được Thủ tướng Chính phủ giao, thực hiện thu đúng, đủ, kịp 

thời các nguồn thu và tiết kiệm chi phí; Hàng năm, BHXH Việt Nam báo cáo 

tình hình quản lý và sử dụng các Quỹ trình Hội đồng quản lý thẩm định, gửi Bộ 

Tài chính xem xét, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Quốc hội.  

BHXH các cấp tổ chức thu; quản lý và thực hiện chi trả kịp thời, đầy 

đủ đúng chế độ, chính sách cho người tham gia BHXH. 

Tổ chức việc chi trả các chế độ bảo hiểm do cơ quan BHXH các cấp 

trực tiếp thực hiện hoặc hợp đồng với các đơn vị sử dụng LĐ, đại diện chi trả 

tại các xã, phường, thị trấn. 

2.2.1. Lập và phân bổ dự toán thu, chi BHXH, BHYT, BHTN  

Lập và phân bổ dự toán thu BHXH, BHYT, BHTN:  

- Quỹ BHXH hiện đang được thực hiện nhằm đạt mục tiêu là một công 

quỹ độc lập với ngân sách nhà nước, nhằm đảm bảo về tài chính để chi trả các 

chế độ BHXH cho NLĐ. Vì thế  thu BHXH ngày càng trở thành khâu quan 

trọng và quyết định đến sự tồn tại và phát triển của việc thực hiện chính sách 

BHXH. Có thể thấy: 

-  Thu BHXH là hoạt động thường xuyên và đa dạng của ngành BHXH 

nhằm đảm bảo nguồn quỹ tài chính BHXH đạt được tập trung thống nhất. 

Qua đó, đảm bảo sự công bằng trong việc thực hiện và triển khai chính sách 

BHXH nói chung và giữa những người tham gia BHXH nói riêng; 

- Để chính sách BHXH được diễn ra thuận lợi thì  thu BHXH có vai trò như 

một điều kiện cần và đủ trong quá trình tạo lập cùng thực hiện chính sách BHXH; 

- Thu BHXH vừa đảm bảo cho quỹ BHXH được tập trung về một mối, 

vừa đóng vai trò như một công cụ thanh kiểm tra số lượng người tham gia 



48 
 

 

BHXH biến đổi ở từng khối lao động, cơ quan, đơn vị ở từng địa phương 

hoặc trên phạm vi toàn quốc; 

- Hoạt động của  thu BHXH ở hiện tại ảnh hưởng trực tiếp đến  chi và 

quá trình thực hiện chính sách BHXH trong tương lai; 

* Nội dung thu của BHXH tỉnh Hưng Yên bao gồm: 

- Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của các đơn vị chưa 

phân cấp cho BHXH huyện; 

- Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của đơn vị BHXH 

huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (BHXH TP Hưng Yên, huyện Phú Cừ, 

huyện Tiên Lữ, huyện Kim Động, huyện Ân Thi, huyện Khoái Châu, huyện 

Văn Giang, huyện Văn Lâm, huyện Mỹ Hào, huyện Yên Mỹ); 

- Truy thu, hoàn trả BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN do BHXH 

tỉnh trực tiếp quản lí; 

- Thu BHYT của đối tượng do ngân sách tỉnh đóng; ghi thu tiền đóng 

BHYT do quỹ BHXH, quỹ BHTN đảm bảo; 

- Thu tiền hỗ trợ mức đóng BHYT, hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện 

của ngân sách; 

Căn cứ vào nội dung thu có thể phân chia nội dung thu BHXH thành 

các nội dung chủ yếu sau: 

- Thu BHXH bắt buộc, tự nguyện 

- Thu BHTN 

- Thu BHYT 

- Thu BHTNLĐ-BNN 

- Thu lãi chậm nộp tiền bảo hiểm. 

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn lập dự toán và thông báo số kiểm tra dự 

toán thu năm kế hoạch của BHXH Việt Nam, kế toán phụ trách của BHXH 

các huyện lập biểu Dự toán thu, chi năm tại địa phương quản lí (Phụ lục 01.1; 
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01.2) gửi phòng Kế hoạch - Tài chính tập hợp báo cáo lãnh đạo BHXH tỉnh 

Hưng Yên phê duyệt gửi BHXH Việt Nam (Theo quy định tại Quyết định số 

3588/QĐ-BHXH năm 2016). (Phụ lục 01) 

Kế toán của BHXH các huyện có trách nhiệm tổng hợp và lập dự toán 

thu năm kế hoạch thuộc địa phương quản lý gửi số liệu về phòng Kế hoạch 

- Tài chính trước ngày 25 tháng 6 hàng năm. Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ 

trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan thực hiện: 

Trước ngày 05 tháng 7 hàng năm, tổng hợp, lập dự toán thu BHXH, 

BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của toàn tỉnh; tổng hợp dự toán thu năm kế 

hoạch của đơn vị và trình Giám đốc BHXH tỉnh xem xét, quyết định; gửi 

BHXH Việt Nam. 

Căn cứ dự toán của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

gửi BHXH Việt Nam ban hành Quyết định về việc giao dự toán thu, chi năm 

2018 gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện. (Phụ 

lục 02). 

Sau khi nhận được Quyết định giao dự toán thu, chi năm 2018 của 

BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Hưng Yên căn cứ dự toán do BHXH huyện gửi 

trước đó để ban hành Quyết định giao dự toán thu, chi năm 2018 theo mẫu của 

BHXH Việt Nam cho từng BHXH huyện triển khai thực hiện (Phụ lục 03). 

Ngoài những nguồn thu chính, BHXH tỉnh Hưng Yên còn có các nguồn 

thu như các đơn vị sự nghiệp công lập khác như: thu từ ngân sách của BHXH 

Việt Nam chuyển về, thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản, thu lãi tiền gửi tại 

Kho Bạc Nhà Nước và các ngân hàng thương mại… 

- Tổ chức thu và lập báo cáo: 

Hàng ngày số tiền ghi thu các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, 

BHTNLĐ-BNN sẽ được ghi nhận và chuyển tiền về tài khoản thu tại các 

ngân hàng, kho bạc của BHXH tỉnh Hưng Yên mở. 
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Đối với những đơn vị thuộc quản lý của BHXH tỉnh, hàng ngày kế 

toán viên phụ trách nhập tiền thu căn cứ giấy báo có của ngân hàng, kho bạc 

chuyển đến, ghi nhận vào tài khoản 579 - Tạm thu các loại BH và lãi chậm 

đóng bảo hiểm (chi tiết cho từng mã đơn vị).  

Đối với những khoản thu do BHXH các huyện chuyển lên, kế toán 

căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng chuyển đến ghi nhận vào TK 353 - 

Thanh toán về thu BHXH giữa tỉnh với huyện. 

Đối với các báo cáo quý và năm, bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện báo cáo 

tình hình thực hiện kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, lấy số liệu vào ngày 

cuối cùng của tháng, cuối quý và cuối năm theo đúng quy định của Luật BHXH. 

Lập và phân bổ dự toán chi BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: 

Quy trình lập dự toán và phân bổ dự toán chi các chế độ sau khi được 

BHXH Việt Nam cũng giống quy trình lập và phân bổ dự toán thu như đã 

trình bày ở trên. 

- Tổ chức thu và lập báo cáo: 

Đối với các báo cáo quý và năm, bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện báo cáo 

tình hình thực hiện kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, lấy số liệu vào ngày cuối 

cùng của tháng, cuối quý và cuối năm theo đúng quy định của Luật BHXH.  

- Nhiệm vụ chi bao gồm chi hoạt động và chi đầu tư phát triển: 

+ Chi hoạt động: Chi tiền lương, phụ cấp, thưởng, các khoản đóng góp 

bắt buộc cho cán bộ, nhân viên của BHXH tỉnh Hưng Yên; chi duy trì văn 

phòng (chi điện nước, vệ sinh cơ quan, văn phòng phẩm, tuyên truyền…); hội 

nghị, tiếp khách… 

+ Chi đầu tư phát triển: Chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, công cụ 

dụng cụ, chi sửa chữa, nâng cấp các công trình.  

- Nhiệm vụ chi đặc thù: Các nhiệm vụ chi liên quan tới hoạt động của 

quỹ bảo hiểm xã hội: 
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+ Nhiệm vụ chi thường xuyên: BHXH tỉnh Hưng Yên thực hiện chi 

BHXH cho các đối tượng hưởng chế độ ốm đau, thai sản thuộc các đơn vị do 

BHXH tỉnh trực tiếp thu và chi trợ cấp một lần cho đối tượng đang làm việc 

hưởng chế độ hưu trí, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chết và các 

khoản ứng trước cho đối tượng của BHXH Việt Nam.  

2.2.2. Tổ chức thu, chi các chế độ tại bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên 

2.2.2.1. Tổ chức thu, chuyển tiền thu và lập báo cáo thu 

- Tại các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh Hưng Yên gồm BHXH huyện 

và Bưu điện tỉnh Hưng Yên: 

- Hàng ngày số tiền ghi thu các chế độ BHXH, BHYT, BHTN của 

BHXH huyện và bưu điện sẽ được ghi nhận và chuyển tiền về tài khoản thu 

tại các ngân hàng của BHXH tỉnh Hưng Yên mở. (Phụ lục 04); 

- Tại các đơn vị sử dụng lao động do BHXH tỉnh Hưng Yên quản lí. 

Hàng ngày, kế toán viên phụ trách tài khoản thu các chế độ BHXH, BHYT, 

BHTN ra ngân hàng, kho bạc địa phương lấy thông báo có (hoặc 1 liên Ủy 

nhiệm chi của đơn vị. (Phụ lục 05) của số tài khoản thu. Từ Ủy nhiệm chi, kế 

toán viên phụ trách ghi nhận vào tài khoản 579 - Tạm thu các loại BH và lãi 

chậm đóng BH. Đến cuối ngày sẽ chuyển tiền thu về BHXH Việt Nam; 

- Từ nguồn Ngân sách nhà nước: Hàng năm, Nhà nước chuyển từ ngân 

sách một khoản kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc để bảo đảm trả đủ 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995; đóng bảo hiểm xã hội cho 

thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đối với người LĐ có thời 

gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 chưa 

nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên; 

Cuối tháng sau khi phòng Quản lí thu chốt số liệu ghi thu cho từng chế 

độ BHXH, BHYT, BHTN, kế toán phụ trách sẽ kết chuyển TK 579 sang TK 
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thu các chế độ:  

Có TK 573 - Thu BHYT 

Có TK 575 - Thu trước BHYT cho năm sau 

Có TK 574 - Thu BH thất nghiệp 

Có TK 571 - Thu BHXH bắt buộc 

Có TK 511 - Các khoản thu 

BHXH tỉnh đã thực hiện lập báo cáo nhanh gửi BHXH Việt Nam 10 

ngày một lần theo đúng quy định. Đối với các báo cáo quý và năm, BHXH 

tỉnh thực hiện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thu BHXH, BHYT, 

BHTN, lấy số liệu vào ngày cuối cùng của tháng, cuối quý và cuối năm theo 

đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. (Phụ lục 06) 

2.2.2.2. Tổ chức chi, chuyển tiền chi và lập báo cáo chi  

Hàng quý, BHXH tỉnh Hưng Yên thực hiện việc tiếp nhận dự toán chi 

trợ cấp ốm đau, thai sản, trợ cấp thôi việc của các đơn vị sử dụng lao động 

theo phân cấp và dự kiến tăng, giảm chi trả BHXH thường xuyên, việc tiếp 

nhận này không có sự chậm trễ theo quy định, đã nhận đủ số lượng trước 

ngày 20 tháng cuối quý trước. 

BHXH tỉnh lập dự toán chi chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp thôi việc 

của các đơn vị sử dụng lao động do tỉnh trực tiếp quản lý chi và tổng hợp dự 

toán của BHXH các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh thành dự toán chi 

BHXH trên toàn tỉnh được thực hiện hàng quý và gửi cho BHXH Việt Nam 

trước ngày 25 tháng cuối quý trước. 

Căn cứ vào dự toán chi lương hưu, trợ cấp BHXH, BHXH tỉnh thực 

hiện lập kế hoạch tiền mặt hàng tháng, hàng quý gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh 

làm căn cứ cấp phát tiền mặt chi bảo hiểm xã hội theo quyết định. Việc này 

được BHXH tỉnh rất chú trọng và giải quyết tốt các chế độ chính sách. 

Hàng năm, BHXH tỉnh thực hiện lập dự toán chi BHXH do ngân sách 
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và do quỹ BHXH đảm bảo của năm sau gửi cho BHXH Việt Nam và luôn 

trước ngày 25 tháng 10. 

a, Tổ chức chi trả 

BHXH tỉnh cùng với đơn vị sử dụng lao động thống nhất với nhau về 

thời gian tiếp nhận hồ sơ tạm ứng kinh phí, thanh toán và quyết toán chi ốm 

đau, thai sản theo đúng trình tự luật định, tạo điều kiện cho người sử dụng lao 

động cũng như người lao động. Khi nhận được hồ sơ của đơn vị thụ hưởng, 

BHXH cơ sở (BHXH huyện, tỉnh nơi trực tiếp thu bảo hiểm) kiểm tra hồ sơ, 

tiến hành lập hồ sơ thanh toán. Sau khi hồ sơ thanh toán được duyệt, tiến hành 

chuyển tiền, thanh toán cho người thụ hưởng. Hàng tháng, phòng chế độ 

BHXH gửi Tổng hợp danh sách chi trả lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng 

(mẫu 2-CBH), Danh sách hưởng trợ cấp BHXH một lần từ nguồn ngân sách 

nhà nước và nguồn quỹ BHXH (mẫu 21a, 21b) về phòng Kế hoạch - Tài 

chính. Từ số liệu và chứng từ gửi về, phòng Kế hoạch - Tài chính kiểm tra 

chứng từ, lập Ủy nhiệm chi chuyển tiền cho Bưu điện chi trả chế độ cho đối 

tượng. Bưu điện căn cứ vào danh sách chi của BHXH huyện để chuyển tiền 

về các Bưu cục huyện chi cho đối tượng. (Phụ lục 07) 

b, Lập và báo cáo chi 

BHXH tỉnh thực hiện tiếp nhận các báo cáo chi các chế độ tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp, mất sức lao động, hưu trí, tử tuất hưởng hàng tháng 

và danh sách đối tượng chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội, danh sách báo 

giảm hưởng bảo hiểm xã hội. Các báo cáo này, bảo hiểm xã hội tỉnh thường 

nhận được vào trước ngày 25 hàng tháng. (Phụ lục 08). 

Hàng tháng, BHXH tỉnh đã kiểm tra các chế độ do BHXH huyện chi 

trả, lập báo cáo tổng hợp toàn tỉnh gửi BHXH Việt Nam mỗi loại 2 bản trước 

ngày 10 tháng sau. (Phụ lục 09) 

*  Các khoản chi từ nguồn NSNN 

Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ bảo hiểm 
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xã hội cho người nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/1995 

và trả lương hưu cho quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã 

phục viên, xuất ngũ, gồm:  

- Các khoản chi thường xuyên hàng tháng: 

+ Lương hưu. 

+ Trợ cấp mất sức LĐ.  

+ Trợ cấp công nhân cao su. 

+ Trợ cấp tai nạn LĐ và người phục vụ người bị tai nạn LĐ. 

+ Trợ cấp bệnh nghề nghiệp và người phục vụ người bị bệnh nghề nghiệp.  

+ Trợ cấp tuất (định suất cơ bản và nuôi dưỡng). 

- Trợ cấp một lần: Mai táng phí, tiền tuất một lần. 

- Trang cấp dụng cụ phục hồi chức năng cho người bị tai nạn LĐ. 

- Đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng theo quy định. 

- Lệ phí chi trả. 

- Chi khác (nếu có). 

Việc lập, xét duyệt dự toán, cấp phát và quyết toán kinh phí chi bảo 

hiểm xã hội từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật ngân 

sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và các quy định cụ thể của Bộ 

Tài chính. 
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2.3. Thực trạng tổ chức kế toán tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên 

2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của BHXH tỉnh Hưng Yên 

- BHXH tỉnh Hưng Yên là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi 

thường xuyên và chi đầu tư và trực thuộc quản lý của BHXH Việt Nam nên tổ 

chức bộ máy kế toán được phân cấp theo cấp dự toán. Theo đó BHXH tỉnh 

Hưng Yên là đơn vị kế toán cấp II, BHXH huyện là đơn vị dự toán cấp III. 

- Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại BHXH tỉnh Hưng Yên là mô 

hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính, BHXH tỉnh có 10 cán bộ trong đó 01 

trưởng phòng, 02 phó phòng và 07 nhân viên (trong đó Kế toán tổng hợp: 01 

người; Thủ quỹ: 01 người; Kế toán lương, các khoản trích theo lương: 01 

người; Kế toán chi: 01 người; Kế toán thanh toán: 01 người; Kế toán TSCĐ, 

VT...: 01 người; Kế toán thu BHXH, BHYT: 01 người)  

KẾ TOÁN TRƯỞNG – TRƯỞNG PHÒNG 

KT Thanh toán KT Tổng hợp 
và kiểm tra 

KT Chi KT Thu 

Thủ quỹ KT TSCĐ, VT… 

KT Trưởng (BHXH Huyện) 

KT Các khoản 
tính theo lương 

KT Thu, Chi KT Các khoản 
tính theo lương KT Thanh toán 
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- Tại BHXH các huyện, mỗi huyện đều có 01 Kế toán trưởng và 01 

thủ quỹ, ngoài ra theo quy mô, tình hình quản lý tài chính, nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh từng huyện lớn, nhỏ khác nhau thì cơ cấu tổ chức kế toán tại 

các huyện số lượng khác nhau. Huyện nhỏ nhất thì có 02 kế toán, huyện 

lớn nhất thì có 3 kế toán; 

Nhiệm vụ, chức năng của các bộ phận của bộ máy kế toán ở BHXH 

tỉnh Hưng Yên như sau: 

Kế toán trưởng (Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính): là người đứng 

đầu bộ máy kế toán, có trách nhiệm tổ chức  kế toán, chỉ đạo  lập dự toán, 

thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí, là người chịu trách nhiệm trực tiếp 

trước Ban Giám đốc về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động kế toán tại cơ 

quan. Làm việc với các cơ quan chức năng chuyên môn trong quá trình kiểm 

tra định kỳ hay đột xuất. Phân tích tình hình tài chính kinh tế của cơ quan 

phục vụ nhu cầu quản lý. 

Kế toán tổng hợp (Phó phòng Kế hoạch - Tài chính): Thực hiện nhiệm 

vụ kế toán tổng hợp các số liệu của các phần hành kế toán, lập báo cáo tài 

chính quý, năm của cơ quan báo cáo lên kế toán trưởng, theo dõi, tổng hợp, 

đánh giá lại TSCĐ, vật tư. Đồng hành giải trình số liệu cùng kế toán trưởng 

trong quá trình thanh tra, kiểm tra của các cơ quan ban ngành liên quan. 

Kế toán các phần hành và chuyên quản các huyện: Mỗi cán bộ trong 

phòng Kế hoạch - Tài chính được giao nhiệm vụ cụ thể và có kiêm nhiệm: kế 

toán theo dõi xây dựng cơ bản, kế toán theo dõi số liệu thống kê, kế toán theo 

dõi số liệu đối chiếu thu chi ngân hàng,… Tỉnh Hưng Yên gồm 10 huyện, thị và 

thành phố được chia cho các cán bộ trong phòng có trách nhiệm theo dõi, báo 

cáo các số liệu kế toán BHXH huyện gửi lên. Từ đó cuối tháng, quý kế toán viên 

lập các biểu mẫu gửi kế toán tổng hợp lập báo cáo tài chính quý, năm của cơ 

quan. Kế toán BHXH các huyện thực hiện toàn bộ  kế toán, tài chính phát sinh ở 
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đơn vị mình và định kỳ chuyển dữ liệu, thực hiện các bút toán kết chuyển, lập 

báo cáo kế toán gửi về phòng Kế hoạch - Tài chính BHXH tỉnh. 

Thủ quỹ: là kế toán một phần hành, chuyên quản một huyện trong tỉnh 

và kiêm nhiệm thêm theo dõi sổ quỹ tiền mặt của cơ quan; Chi các khoản đã 

duyệt qua kế toán thanh toán, kế toán trưởng và Giám đốc cơ quan. 

2.3.2. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán tại Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Hưng Yên 

a) Về lựa chọn số lượng, chủng loại chứng từ: 

Hệ thống chứng từ kế toán áp dụng tại BHXH tỉnh Hưng Yên bao gồm: 

các chứng từ kế toán ban hành theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC, Thông tư 

185/2010/TT-BTC, Thông tư 178/2012/TT-BTC hướng dẫn bổ sung 37 

chứng từ kế toán áp dụng cho các cơ quan BHXH; Chứng từ kế toán ban hành 

theo các văn bản pháp luật khác. Hiện nay Bộ Tài chính đã ban hành Thông 

tư 102/2018/TT-BTC và có hiệu lực từ 01/01/2019 nhưng do BHXH Việt 

Nam và BHXH các tỉnh, thành phố chưa thực hiện song việc quyết toán năm 

2018 và việc xây dựng phần mềm, chuyển đổi dữ liệu từ Thông tư 

178/2012/TT-BTC sang Thông tư 102/2018/TT-BTC gặp khó khăn nên dẫn 

tới việc BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh, thành phố lùi thời gian áp dung. 

Danh mục chứng từ kế toán được quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm 

theo Thông tư 178/2012/TT-BTC. 

Theo thống kê và quan sát của tác giả, BHXH tỉnh thường xuyên sử 

dụng khoảng 70/105 chứng từ các loại (Phụ lục 10).  

Một số chứng từ hướng dẫn được bổ sung cho phù hợp như Bảng tổng 

hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm, Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm 

(Phụ lục 11.1; 11.2) 

Ngoài các chứng từ bắt buộc và hướng dẫn, trong quá trình hoạt động, 

để quản lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thuận tiện cho  ghi sổ kế toán, theo 

yêu cầu cung cấp thông tin kế toán, đơn vị đã bổ sung một số chứng từ kế 
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toán như: Chứng từ kế toán: được lập để sử dụng đối với các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh không ghi định khoản trực tiếp trên chứng từ như nghiệp 

vụ rút dự toán ngân sách bằng chuyển khoản, trích lập các quỹ, các bút 

toán kết chuyển, các bút toán đồng thời để phục vụ hạch toán và ghi sổ kế 

toán (Phụ lục 12). 

b) Về tổ chức luân chuyển chứng từ: 

Lập, tiếp nhận và xử lý chứng từ kế toán à Kiêm tra CT à Phân loại, 

sắp xếp chứng từ thực hiện định khoản và ghi sổ kế toán à Lưu trữ và bảo 

quản trứng từ;  

Sơ đồ 3.3 Quy trình luân chuyển chứng từ tại BHXH tỉnh Hưng Yên 

Quy trình cụ thể như sau: 

Tất cả nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến hoạt động của đơn vị 

BHXH đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho một 

nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. 

Chứng từ do BHXH tỉnh lập hoặc lập từ ngoài đều được tập trung vào bộ 

phận kế toán đơn vị. Sau khi chứng từ được lập, kế toán tiến hành kiểm tra tính 

hợp pháp, hợp lý của của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đối chiếu với các tài liệu 

kèm theo và trình Kế toán trưởng ký duyệt trước khi trình Giám đốc BHXH. 

Nội dung chứng từ phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Nội dung chứng từ phải rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh; 

- Chữ viết trên chứng từ rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh; 

- Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xóa, không viết tắt; 

- Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng với số tiền viết bằng số; 

- Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên theo quy định cho mỗi chứng từ. 

 Sau khi được kiểm tra, chứng từ kế toán được phân loại, sắp xếp để ghi 

sổ kế toán. Tại BHXH tỉnh đã sử dụng phần mềm kế toán nên việc sử dụng 
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chứng từ để ghi sổ chính là công việc khai báo và nhập liệu vào máy tính theo 

yêu cầu của phần mềm kế toán.  

Chứng từ kế toán sau khi ghi sổ kế toán được đóng thành tập, ghi rõ 

bên ngoài tập là các thông tin về thời gian, số hiệu và đưa vào lưu trữ, bảo 

quản theo chế độ quy định.  

Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán: 

Sau khi lập song chứng từ việc kiểm tra chứng từ kế toán đối với các bộ 

phận chức năng và các bộ phận kế toán có liên quan đến chứng từ kế toán 

trong trình tự luân chuyển của chứng từ kế toán. Khi chứng từ kế toán đến bộ 

phận nào thì bộ phận đó phải có trách nhiệm kiểm tra, soát xét và phát hiện 

những sai sót trong các chứng từ. Việc kiểm tra chứng từ kế toán là công việc 

bắt buộc của các nhân viên kế toán khi tiếp nhận chứng từ. 

Với việc tổ chức thực hiện như vậy, nội dung kiểm tra chứng từ kế toán 

trong trình tự các bước kiểm tra song song với trình tự luân chuyển chứng từ 

được khái quát như sau: 

+ Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các yếu tố 

ghi chép trên chứng từ kế toán; 

+ Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã 

ghi trên chứng từ kế toán; Đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác 

có liên quan; 

+ Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán; 

Chính việc tổ chức kiểm tra chứng từ kế toán như vậy nên đòi hỏi các 

cán bộ kế toán phải nắm chắc chế độ kế toán nói chung và các chế độ quản lý 

đối với từng phần hành công việc nói riêng của từng người. Đồng thời yêu 

cầu đội ngũ nhân viên kế toán phải nắm chắc các chính sách của Nhà nước và 

các quy định của Ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

- Phân loại, sắp xếp chứng từ và ghi sổ kế toán 
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+ Phân loại chứng từ kế toán, sắp xếp theo trình tự ngày tháng phát sinh 

chứng từ và theo từng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; 

+ Căn cứ chứng từ kế toán kế toán tiến hành nhập vào phần mềm từng 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh và theo thứ tự ngày tháng phát sinh. 

- Ghi sổ quản lý: 

Căn cứ chứng từ thu, chi, giấy báo nợ, giấy báo có kế toán từng bộ phận 

kinh tế phát sinh nhập phần vào phần mềm từng nghiệp vụ phát sinh theo ngày, 

tháng. 

- Lưu trữ và bảo quản 

Sau khi kiểm tra các chứng từ đã hợp lý, hợp lệ kế toán thanh toán ghi 

sổ chứng từ. Chứng từ chi được lập bằng phần mềm vi tính. 

Hồ sơ, chứng từ sau khi thực hiện được phân loại ghi sổ đưa vào lưu 

trữ và bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng. Các chứng từ kế toán 

đều được đóng thành tập tương ứng, sau đó được sắp xếp theo từng tháng 

trong tủ hồ sơ. 

Chứng từ kế toán được cán bộ kế toán tổng hợp sắp xếp và lưu trữ 

trong thời gian 12 tháng tại phòng tài chính - kế toán kể từ ngày kết thúc kỳ 

kế toán năm. Thời hạn lưu trữ được thực hiện theo quy định. 

Các chứng từ của những năm trước đó được lưu giữ tại kho lưu trữ bộ 

phân một của thuộc Văn phòng BHXH tỉnh. Kế toán tổng hợp có trách nhiệm 

lưu giữ và bảo quản chứng từ. Mọi chứng từ sau khi đã đóng thành bộ, đưa vào 

lưu trữ nếu kế toán khác muốn xem xét phải có sự đồng ý của kế toán trưởng. 

- Tổ chức tiêu hủy chứng từ kế toán: 

Định kỳ vào 15/10 hàng năm BHXH tỉnh tiến hành kiểm tra rà soát 

lại toàn bộ chứng từ kế toán đến thời gian tiêu hủy theo quy định và tiến 

hành lập hồi đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời gian lưu trữ theo quy 

định của pháp luật. 
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 * Trình tự luân chuyển chứng từ một số nghiệp vụ tại BHXH tỉnh Hưng Yên 

- Trình tự luân chuyển chứng từ trong  thu  

+ Trình tự luân chuyển chứng từ thu BHXH của các đơn vị thuộc 

BHXH tỉnh quản lý 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sơ đồ 2.3: Quy trình luân chuyển chứng từ 
 

Ghi chú: Tất cả quy trình được tiến hành theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

Hàng tháng đơn vị thực hiện đối chiếu tăng, giảm, số phải đóng với cán 

bộ quản lý đơn vị tại phòng Quản lý thu mẫu D02-TS à sau đó đơn vị nộp số 

tiền phải đóng BH vào Tk chuyên thu của BHXH tỉnh mở tại các Ngân hàng, Kho 

bạc theo quy định à hàng ngày kế toán phụ trách hạch toán tiền thu BHXH căn 

cứ giấy báo có của ngân hàng gửi đến (Phụ lục 05) à kế toán kiểm tra đúng nội 

dung nộp tiền BHXH của đơn vị, mã đơn vị thuộc BHXH tỉnh quản lýà kế toán 

thực hiện hạch toán vào phần mềm kế toán (TCKT) (chi tiết theo mã đơn vị), sau 

đó chuyển dữ liệu sang phần mềm thu (TST) để được xác nhận là đơn vị đã đóng 

BHXH kết thúc quá trình nhập thu kế toán thực hiện lưu chứng từ. 

  

Đơn vị sử dụng lao động 
báo tăng, giảm lao động và 
số phải đóng trong tháng 
(mẫu D02-TS) 

Đơn vị sử dụng lao động 
nộp tiền vào kho bạc, ngân 
hàng 

Kế toán Thu BHXH, BHYT, 
BHTN (Phụ lục 05)  

Kế toán thu BHXH, BHYT, 
BHTN chuyển dữ liệu lại bộ phận 
Phòng thu để xác nhận đơn vị đã 
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+ Trình tự luân chuyển chứng từ thu BHXH tự nguyện và BHYT tự nguyện:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hàng tháng người tham gia BHXH tự nguyện đến đại lý thu nộp tiền 

tham gia BHXH tự nguyện à Đại lý thu tiến hành ghi biên lại thu tiền và 

cuối ngày chuyển tiền về BHXH tỉnh, huyện vào Tk chuyên thu của BHXH 

tỉnh mở tại các Ngân hàng, Kho bạc theo quy định à Phòng/tổ quản lý thu 

căn cứ vào số tiền mà đại lý thu chuyển về lập phiếu đối chiếu biên lai thu 

tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu C17-TS) ghi vào phần mềm thu à 

Kế toán thu BHXH, BHYT căn cứ vào số liệu của phòng thu chuyển qua lập 

mẫu (Mẫu D05a-TS), (Mẫu B05-TS) và hạch toán à Hàng tháng phòng tài 

chính kế toán đối chiếu số tiền đã thu (Mẫu D05a-TS), (Mẫu C69-HD), (Mẫu 

B05-TS) với Mẫu C17-TS của phòng thu. 

+ Trình tự luân chuyển chứng từ thu BHXH từ BHXH huyện chuyển 

lên: Hàng ngày căn cứ giấy báo có của ngân hàng à kế toán phụ trách hạch 

toán thu kiểm tra đúng nội dung BHXH huyện chuyển tiền thu à kế toán thu 

thực hiện hạch toán vào phần mềm chi tiết theo từng mã huyện à kết thúc 

quá trình nhập thu BHXH huyện chuyển lên kế toán thực hiện lưu chứng từ. 

- Trình tự luân chuển chứng từ trong  chi: 

  

Đại lý thu tiếp nhận tiền 
đóng BHXH và viết 
biên lai thu tiền chuyển 
tiền về BHXH tỉnh/ 
huyện 

Người tham gia 
BHXH tự nguyện 

Phòng/ Tổ quản lý khi 
có phát sinh lập (Mẫu 
C17-TS) 

Kế toán thu BHXH tổng hợp danh 
sách người tham gia BHXH tự nguyện 
(Mẫu D05a-TS) (Mẫu C69-HD) và 
(Mẫu B05-TS) BHYT tự nguyện 

Hàng tháng đối chiếu số tiền trên 
mẫu (Mẫu D05a-TS), (Mẫu C69-
HD), (Mẫu B05-TS) và mẫu 
(C17-TS) của phòng thu  
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+ Trình tự luân chuyển chứng từ chi chế độ BHXH ốm đâu cho các đơn 

vị thuộc BHXH Hưng Yên quản lý: 

 

 

 

Căn cứ dữ liệu Nhận bàn giao chứng từ Chi ốm đau thai sản danh sách 

C70b - HD từ phầm mềm TCS (phần mềm giải quyết chế độ BHXH) do 

phòng Chế độ BHXH chuyển, Đối chiếu với Biên bản giao nhận chứng từ ốm 

đau thai sản giữa hai phòng, phòng Kế hoạch tài chính à Kế toán chi thực 

hiện kiểm tra, căn cứ xác nhận kết quả đóng BHXH của đơn vị trên phần 

mềm thu; Nếu đơn vị đã thực hiện đóng đủ tiền tính đến thời điểm chi trả chế 

độ BHXH cho NLĐ tại đơn vị, kế toán chi thực hiện viết Ủy nhiệm chi 

chuyển tiền vào TK của người hưởng (Phụ lục 05) (Nếu đơn vị chưa 

đóng đủ tiền thì chưa thực  hiện  chi  tiền  chế  độ  BHXH) à  Khi  nhận  

được  giấy  báo  nợ  của  ngân hàng xác định số tiền nợ đơn vị đã 

chuyển, kế toán thực hiện hạch toán theo quy định à kết thúc quá trình 

chi chế độ BHXH kế toán thực hiện lưu chứng từ.  

+ Trình tự luân chuyển chứng từ chi chế độ BHTN cho các đơn vị 

thuộc BHXH Hưng Yên quản lý: 

 

 

 

 

Căn cứ hồ sơ người lao động nộp hồ tại trung tâm dịch vụ việc làm à 

Trung tâm chuyển hồ sơ sang phòng chế độ BHXH tỉnh thẩm định và phòng 

chế độ lên danh sách chi trả theo mẫu C72B-HD à Phòng chế độ chuyển 

C72B-HD qua phòng Kế hoạch - Tài chính lập mẫu số 01 - CBH để theo dỗi 

Chứng từ Chi ốm 
đau thai sản danh 
sách C70b - HD 

Kế toán chi viết 
phiếu UNC (Phụ 
lục 05) 

Khi nhập được 
giấy báo nợ kế 
toán hạch toán  

Người lao động lập 
hồ sơ BHXH kèm 
mẫu C72B-HD 

Phòng chế độ chuyển mẫu 
C72B-HD cho bộ phần kế 
toán, tại phòng Kế hoạch – 
Tài chính lập mẫu Mẫu số 
01-CBH 

Kế toán chuyển 
mẫu chuyển bưu 
điện và bưu điện 
lập mẫu  C95-HD 
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(Phụ lục 20) à Phòng Kế hoạch - Tài chính chuyển qua bưu điện à Bưu điện 

lập C95-HD để chi trả 

+ Trình tự luân chuyển chứng từ chi lương hưu: 

 

 

 

 

Người lao động nộp hồ sơ tại BHXH tỉnh à Phòng chế độ Truy cập 

vào Hệ thống, cập nhật thông tin, đối chiếu với dữ liệu để xét duyệt và trình 

lãnh đạo in 02 bản các quyết định hưởng, bản tính quá trình đóng BHXH 

tương ứng trình lãnh đạo ký phát hành; chuyển Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả 

để trả người lao động 1 bản (1 bản lưu) . Sau đó cuối tháng kết chuyển dữ liệu 

trên phần mềm TCS để lập danh sách C72A-HD chuyển kế toán (Phụ lục 21) 

à chuyển bưu điện để chi qua ATM hoặc TM cho người lao động. 

2.3.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Hưng Yên 

Danh mục, hệ thống tài khoản, giải thích nội dung, kết cấu, phương pháp 

ghi tài khoản kế toán của BHXH tỉnh đang áp dụng được quy định tại Phụ lục số 02 

ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC về Hướng dẫn kế toán áp dụng 

cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổ chức hệ thống TK kế toán. Các TK phần lớn 

đã phản ánh được nghiệp vụ kinh tế phát sinh gắn với hoạt động của đơn vị. 

a) Danh mục tài khoản sử dụng: 

BHXH tỉnh thường xuyên sử dụng 41/65 tài khoản từ loại 1 đến loại 6 

trong Bảng cân đối tài khoản và 8/15 tài khoản loại 0 ngoài Bảng cân đối tài 

khoản. Tổng hợp Danh mục tài khoản đơn vị sử dụng tại (Phụ lục 13). 

- TK 351 “Thanh toán về thu BHXH giữa trung ương với tỉnh” và TK 

353 “Thanh toán về thu BHXH giữa tỉnh và huyện” chưa được chi tiết cho 

Người lao động 
lập hồ sơ hưởng 
hưu trí 

Phòng chế độ chuyển 
mẫu C72A-HD cho 
phòng  Kế hoạch – Tài 
chính 

Kế hoạch - Tài chính 
chuyển bưu điện để chi 
qua ATM hoặc TM cho 
người lao động 
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từng đối tượng liên quan. 

- Đơn vị chưa sử dụng TK 461 chi tiết cấp 2 để phản ánh nguồn kinh 

phí không thường xuyên 

b) Phương pháp kế toán trên các tài khoản: 

Về cơ bản phương pháp kế toán trên các TK của đơn vị đều tuân thủ 

theo Chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành. Có thể mô tả về phương pháp 

kế toán trên các TK của một nội dung kế toán tiêu biểu là nội dung thu, chi về 

BHXH, BHYT của đơn vị tại BHXH tỉnh Hưng Yên như sau: 

(1) Hạch toán chi: 

Hàng năm BHXH Hưng Yên căn cứ vào số chi trong năm và ước tính 

số chi năm trước để lập dự toán chi cho năm sau (chậm nhất tháng 10 của 

năm N-1 để lập dự toán chi BHXH, BHYT, BHTN, chi bộ máy, chi phí tuyền 

truyền, mua sắm TSCĐ, chi xây dựng cơ bản) 

Khi BHXH Việt Nam ra quyết định cấp kinh phí theo dự toán BHXH 

tỉnh Hưng Yên gửi lên sẽ được hoạch toán (Sơ đồ 1.8) 

Hàng tháng, phòng Chế độ BHXH gửi mẫu 2-CBH (Tổng hợp danh 

sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng), mẫu 21a, 21b (Danh sách 

hưởng trợ cấp BHXH một lần từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn quỹ 

BHXH) về phòng Kế hoạch - Tài chính. Từ số liệu đó, phòng Kế hoạch - Tài 

chính lập Ủy nhiệm chi chuyển tiền cho Bưu điện chi trả chế độ cho đối 

tượng. Bưu điện căn cứ vào danh sách chi của BHXH huyện để chuyển tiền 

về các Bưu cục huyện chi cho đối tượng, kế toán hạch toán: 

Nợ TK 3541 (Thanh toán về chi các loại bảo hiểm giữa tỉnh với huyện) 

Có TK 1121  

Nguồn về chi cho hoạt động bộ máy, chi phí tuyên truyền, mua sắm 

TSCĐ, CCDC… 

a. Nguồn kinh phí hoạt động (Sơ đồ 1.9) 
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Nguồn kinh phí hoạt động là nguồn kinh phí nhằm duy trì và đảm bảo 

sự hoạt động theo chức năng của cơ quan BHXH. Tài khoản BHXH Hưng 

Yên sử dụng để tổng hợp nguồn kinh phí hoạt động là: 

Tài khoản 461: Nguồn kinh phí hoạt động 

Bên nợ TK 461: Số kinh phí hoạt động nộp lại, kết chuyển số chi họat 

động, các khoản được ghi giảm nguồn 

Bên có TK 461: Số kinh phí đã nhận từ cấp trên và của ngân sách 

địa phương, kết chuyển số kinh phí đã nhận tạm ứng, số kinh phí đã nhận 

do viện trợ. 

- Nguồn về chi cho xây dựng cơ bản: Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng 

cơ bản được cấp theo các đợt trong năm về TK xây dựng cơ bản của BHXH 

tỉnh tại Kho bạc nhà nước tỉnh (Sơ đồ 1.10) 

Tài khoản 441: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 

TK 4411: Nguồn kinh phí trích từ chênh lệch thu, chi hoạt động đầu                   

từ tài chính 

TK 4412: Nguồn kinh phí viện trợ 

TK 4418: Nguồn khác 

Bên nợ: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB giảm 

Bên có: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB tăng 

(2) Hạch toán thu 

Hàng năm BHXH Hưng Yên căn cứ vào số thu trong năm và ước tính 

số chi năm trước để lập dự toán thu cho năm sau (chậm nhất tháng 10 của 

năm N-1 để lập dự toán thu BHXH, BHYT, BHTN) (Sơ đồ 11) 

Khi BHXH Việt Nam ra quyết định phân bổ dự toán thu cho 

BHXH các tỉnh 

Hàng ngày số liệu tiền thu từ các đơn vị sử dụng lao động và các đại lí 

thu, BHXH huyện chuyển về BHXH tỉnh: 
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Nợ TK 1121 

Có TK 353 (Thanh toán về thu BHXH giữa tỉnh với huyện) 

Ngân hàng tự trích chuyển số tiền thu về BHXH hàng ngày về 

BHXHVN: 

Nợ TK 351 (Thanh toán về thu BHXH giữa tỉnh với trung ương) 

Có TK 1121  

Khi nhận tiền tạm thu các loại BH và lãi chậm đóng BH từ các tổ chức, 

cá nhân căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo có của Ngân hàng, Kho bạc: 

Nợ TK 1121 

Có TK 579 (Tạm thu các loại BH và lãi chậm đóng) 

Khi xác định được số đã thu của từng loại BH: 

Nợ TK 579 

Có TK 573 - Thu BHYT 

Có TK 575 - Thu trước BHYT cho năm sau 

Có TK 574 - Thu BH thất nghiệp 

Có TK 571 - Thu BHXH bắt buộc 

Có TK 511 - Các khoản thu 

2.3.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên 

a) Lựa chọn hình thức tổ chức sổ kế toán: 

Kế toán BHXH tỉnh Hưng Yên đã vận dụng hệ thống sổ kế toán, ghi 

chép, lưu trữ theo Thông tư 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 về việc 

hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH và danh mục sổ kế toán được quy định 

tại phụ lục 03 Thông tư 178/2012/TT-BTC.  

* Tổ chức ghi chép sổ kế toán 

BHXH Hưng Yên đã ứng dụng phần mềm kế toán của Ngành BHXH 

cuối kỳ kế toán sau khi đã hoàn tất việc khoá sổ cho từng loại sổ, kế toán tiến 

hành in ra giấy toàn bộ sổ kế toán tổng hợp và chi tiết, đóng thành từng 
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quyển, làm các thủ tục pháp lý theo quy định, sau đó lưu trữ theo quy định. 

Hệ thống sổ kế toán của đơn vị đang sử dụng là hình thức kế toán Nhật 

ký chung bao gồm: Nhật ký chung, sổ cái và các sổ kế toán chi tiết.  

 
Sơ đồ 2.4. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy 

* Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán máy 

Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, xác định TK ghi nợ, TK ghi có 

để nhập dữ liệu vào máy tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần 

mềm kế toán. 

Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được nhập vào 

máy theo từng chứng từ và tự động nhập vào sổ cái và các sổ chi tiết có liên 

quan. 

Cuối tháng (hoặc bất kỳ thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các 

thao tác khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp 

với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung 

thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. 

Các loại sổ được dùng để ghi hàng ngày: sổ chi tiết tk thu (phụ lục 22); 

sổ chi tiết ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK; sổ chi tiết chi dự án, sổ quỹ 
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tiền mặt, sổ chi tiết chi BHTN... 

Các loại sổ tổng hợp in theo tháng, quý, năm: sổ tổng hợp chi ốm đau, 

thai sản, dưỡng sức PHSK; sổ tổng hợp chi lương hưu, trợ cấp BHXH... 

Tuy nhiên tại đơn vị có một số sổ chi tiết không được mở như Sổ theo 

dõi nguồn kinh phí, Sổ tổng hợp nguồn kinh phí và Sổ theo dõi chi khám chữa 

bệnh BHYT tại cơ sở KCB. 

Danh mục hệ thống sổ kế toán của đơn vị sử dụng tại (Phụ lục 10).  

b) Tổ chức sử dụng, bảo quản và lưu trữ sổ kế toán 

Cuối năm, hầu hết sổ kế toán được in ra giấy, đóng quyển, ký, đóng 

dấu và lưu trữ theo quy định. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, khối 

lượng công việc của kế toán được giảm nhẹ rất nhiều, việc sửa chữa sai sót 

nếu có được tiến hành đơn giản, khi cần thông tin có thể in sổ sách ra bất kỳ 

thời điểm nào. Cơ sở dữ liệu trong năm được sao lưu vào một cơ sở thực hiện 

lưu trữ dữ liệu điện tử. 

Tuy nhiên sổ kế toán không được in theo định kỳ tháng, quý sau khi đã 

khóa sổ theo quy định dẫn đến công việc bị ứ đọng nhất là vào thời điểm cuối 

năm tài chính. 

2.3.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng 

Yên 

a, Lựa chọn số lượng, chủng loại báo cáo 

Hệ thống báo cáo kế toán tại BHXH tỉnh Hưng Yên thực hiện theo hệ 

thống báo cáo quy định và danh mục báo cáo được quy định tại phụ lục 04 tại 

thông tư 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012.  

b, Tổ chức trình bày thông tin trên báo cáo (lập báo cáo) 

* Tổ chức lập, nộp, công khai BCTC: 

Báo cáo tài chính phải lập đúng theo mẫu biểu quy định, phản ánh đầy 

đủ các chỉ tiêu đã quy định, phải lập đúng kỳ hạn, nộp đúng thời hạn và đầy 

đủ báo cáo tới từng nơi nhận báo cáo. 



70 
 

 

Phương pháp tổng hợp số liệu và lập các chỉ tiêu trong báo cáo tài 

chính phải được thực hiện thống nhất ở các đơn vị BHXH, tạo điều kiện cho 

việc tổng hợp, phân tích, kiểm tra, đánh giá tình hình thu, chi BHXH của cấp 

trên và các cơ quan quản lý nhà nước. 

Số liệu trên báo cáo tài chính phải chính xác, trung thực, khách quan và 

phải được tổng hợp từ các số liệu của sổ kế toán. 

Đơn vị kế toán BHXH tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm lập, nộp báo cáo 

tài chính và duyệt báo cáo quyết toán ngân sách như sau:  

Lập, nộp báo cáo tài chính quý, năm và nộp báo cáo quyết toán cho 

BHXH Việt Nam, cơ quan Tài chính và cơ quan Thống kê, Kho bạc Nhà 

nước tỉnh Hưng Yên để phối hợp kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh số liệu kế 

toán liên quan đến  hoạt động của đơn vị. 

BHXH tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt báo cáo quyết 

toán cho BHXH quận huyện và lập báo cáo tài chính tổng hợp từ các báo cáo 

tài chính năm của các BHXH  huyện và của thành phố. 

Các cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị khác có liên 

quan, có trách nhiệm phối hợp trong việc kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh, 

cung cấp và khai thác số liệu về kinh phí và sử dụng kinh phí, quản lý và 

sử dụng tài sản và các hoạt động khác có liên quan đến tình hình hoạt động 

của BHXH tỉnh.  

Danh mục các loại biểu mẫu báo cáo đơn vị đã lập theo (Phụ lục 15) 

Tuy nhiên, đơn vị đánh giá chất lượng biểu mẫu báo cáo kế toán do Bộ 

Tài chính và BHXH Việt Nam ban hành còn chưa phù hợp và cần bổ sung 

thêm một số mẫu báo cáo mới đảm bảo yêu cầu cung cấp thông tin cho quản 

lý ví dụ như Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí chưa đầy đủ chỉ tiêu, Bảng 

cân đối tài khoản chỉ có tác dụng kiểm tra, đối chiếu số liệu đã ghi chép trên 

hệ thống sổ kế toán, chưa có tác dụng phân định rõ tài sản hoặc nguồn vốn, 

Báo cáo tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi phạt do chậm 
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đóng (Mẫu số B14, Phụ lục 16) chưa phản ánh số còn phải thu kỳ trước 

chuyển sang,... 

Ngoài ra, Thuyết minh Báo cáo tài chính của đơn vị còn sơ sài, không 

đảm bảo chất lượng và đơn vị chưa có báo cáo tài chính thể hiện số dư tổng 

hợp các tài khoản trong hệ thống Bảo hiểm xã hội của tỉnh. 

c) Tổ chức sử dụng, bảo quản và lưu trữ báo cáo (thời hạn nộp báo 

cáo): 

Kết thúc mỗi niên độ kế toán, kế toán thực hiện kiểm tra báo cáo, in 

báo cáo và trình Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, sau đó nộp cho 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan tài chính. Sau khi nộp, sử dụng, 01 

bản báo cáo tài chính được đưa vào lưu trữ tại đơn vị cùng với chứng từ kế 

toán và sổ sách kế toán. Kế toán chỉ thực hiện sửa chữa số liệu, báo cáo khi được 

sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền và phải giải trình về sự sai lệch số liệu trên 

báo cáo. 

Thời hạn lưu trữ báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo quyết toán ngân 

sách năm của BHXH tỉnh Hưng Yên 20 năm.  

Thời hạn nộp báo cáo cho các đơn vị, cơ quan khác như sau: 

Báo cáo tài chính quý: 

- Trong thời hạn chậm nhất 10 ngày, sau khi kết thúc kỳ kế toán quý, 

BHXH tỉnh Hưng Yên thực hiện nhận báo cáo tài chính của đơn vị BHXH 

trực thuộc huyện ở Hưng Yên. 

- BHXH tỉnh Hưng Yên nộp báo cáo tài chính quý cho BHXH Việt Nam 

và Kho Bạc nhà nước cấp tỉnh chậm nhất 20 ngày, sau khi kết thúc kỳ kế toán 

quý. 

Báo cáo tài chính năm: Thời hạn nộp báo cáo cho BHXH Việt Nam, 

Thống kê, Kho Bạc nhà nước cấp tỉnh chậm nhất 45 ngày kết thúc kỳ kế toán. 

Thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm cho đơn vị BHXH 

Việt Nam chậm nhất vào cuối ngày 01 tháng 10 năm sau. 
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2.3.6. Tổ chức kiểm tra  kế toán tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng 

Yên 

Qua khảo sát thực tế  tổ chức kiểm tra kế toán tại BHXH tỉnh Hưng Yên 

gồm có kiểm tra trong nội bộ và kiểm tra từ bên ngoài của các cơ quan chức 

năng. 

Kiểm tra nội bộ: BHXH tỉnh Hưng Yên hội đang áp dung công văn số 

2932/BHXH - BC ngày 13/7/2011 về việc tổ chức kiểm tra  tài chính, kế toán 

tại các đơn vị. Ngoài ra BHXH tỉnh còn phải chiu sự thanh tra, kiểm tra của 

Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Thanh tra - Kiểm tra của 

BHXH Việt Nam đi thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. 

Kiểm tra từ bên ngoài: Kiểm tra của các cơ quan chức năng có thẩm 

quyền đối với  kế toán, quản lý tài chính tại các đơn vị thường được thực hiện 

theo kế hoạch bởi các cơ quan nhà nước như: Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán 

nhà nước, Bộ Tài chính… Nội dung thanh tra, kiểm tra xoay quanh việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán. 

* Thời gian tổ chức kiểm tra kế toán  

Hàng năm BHXH tỉnh tiến hành tổ chức kiểm tra  kế toán, tài chính tại 

BHXH một số huyện. 

* Nội dung, phương pháp tổ chức kiểm tra kế toán 

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện phần mềm “Kế toán BHXH”: 

+ Việc cài đặt và sử dụng tại đơn vị. 

+ Những phần hành kế toán đã được phần mềm xử lý và những phần 

hành kế toán chưa được phầm mềm xử lý, phải thực hiện bằng thủ công. 

+ Phân quyền sử dụng phần mềm và cơ chế kiểm tra, kiểm soát giữa kế 

toán viên, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) và chủ tài khoản. 

- Kiểm tra việc quản lý tiền mặt. 

 Việc mở sổ sách theo dõi tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền 

Việt Nam tại các sổ kế toán gồm: 
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+ Sổ quỹ tiền mặt : dùng cho Thủ quỹ (do thủ quỹ giữ và ghi bằng tay); 

+ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt: dùng cho kế toán (do kế toán viên 

giữ và ghi sổ hoặc in từ phần mềm “Kế toán BHXH”). 

- Việc ghi chép "Sổ quỹ tiền mặt" của Thủ quỹ, "Sổ kế toán chi tiết quỹ 

tiền mặt" của kế toán: căn cứ ghi sổ; rút số dư tồn quỹ cuối ngày (số tồn quỹ 

cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két sắt); Việc để tồn dư quỹ 

tiền mặt hàng ngày, cuối tuần. 

- Việc thực hiện quy định, quy trình rút tiền mặt tại ngân hàng, nhập 

tiền mặt vào quỹ. 

- Việc kiểm kê quỹ tiền mặt và ký xác nhận tồn quỹ của Chủ tài khoản, 

kế toán, thủ quỹ vào cuối giờ tất cả các ngày làm việc trong tuần (ký xác nhận 

vào cột ghi chú trên sổ quỹ của thủ quỹ); kiểm kê quỹ và lập biên bản kiểm kê 

quỹ vào ngày cuối cùng trong tháng; 

- Kiểm tra  quản lý tiền gửi tại Ngân hàng, Kho bạc: 

+ Việc mở sổ sách theo dõi chi tiết từng tài khoản tiền gửi mở tại Ngân 

hàng, Kho bạc. (Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc - Mẫu số S12-H) 

+ Việc mở và sử dụng các tài khoản tiền gửi tại Chi nhánh Ngân hàng 

No&PTNT: (03 tài khoản riêng biệt: TK tiền thu BHXH, TK tiền gửi chi 

BHXH, TK tiền gửi chi quản lý bộ máy). 

+ Việc ghi chép sổ theo dõi tiền gửi: căn cứ ghi chép; nội dung nghiệp 

vụ kinh tế của chứng từ; đối chiếu số phát sinh, số dư với sổ phụ của Ngân 

hàng, Kho bạc. 

 - Kiểm tra việc lập chứng từ thu, chi tiền mặt, tiền gửi: 

+ Căn cứ để lập chứng từ; 

+ Quy trình, thủ tục ký duyệt các chứng từ: séc lĩnh tiền mặt, uỷ nhiệm 

chi, phiếu thu, phiếu chi. 

+ Quy trình sử dụng séc, chuyển chứng từ ra ngân hàng kho bạc và luân 
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chuyển trong nội bộ đơn vị; 

+ Quy trình đối chiếu chứng từ do cơ quan BHXH lập và chứng từ do 

Ngân hàng lập; 

+ Các Bảng đối số dư tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc hàng tháng; Đối 

chiếu số liệu trên các bảng đối chiếu với sổ theo dõi tiền gửi, sổ phụ của Ngân 

hàng, Kho bạc (nếu cần); 

- Kiểm tra việc tạm ứng và thanh toán kinh phí chi BHXH, BHYT: 

+ Quy trình, thủ tục tạm ứng và thanh, quyết toán kinh phí đối với các 

đại diện chi trả (để chi BHXH, BHTN hàng tháng), đối với các đơn vị sử 

dụng lao động (để chi ốm đau, thai sản) và đối với các cơ sở KCB (để chi 

BHYT); 

+ Kiểm tra chi tiết số dư tài khoản 343, đối chiếu với bảng cân đối tài 

khoản cuối các quý, giải trình lý do nếu có số dư lớn (số dư nợ toàn bộ TK 

343 và số dư chi tiết cho từng đối tượng). 

+ Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT, cơ sở khám chữa 

bệnh, đơn vị sử dụng lao động để rà soát đối chiếu. 

- Kiểm tra sự phối hợp  của Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT: 

+ Việc kiểm soát các chứng từ: séc lĩnh tiền mặt, các uỷ nhiệm chi; 

+ Việc chuyển tiền tự động từ tài khoản tiền gửi thu BHXH; 

+ Việc trả chứng từ, sổ phụ; 

+ Ký đối chiếu xác nhận vào các bảng kê, bảng đối chiếu: Mẫu số 01 

"Bảng kê chuyển tiền ngân hàng", mẫu số 02 "Bảng đối chiếu số dư tiền gửi 

mở tại NHNo&PTNT"; 

+ Sử dụng các dịch vụ của ngân hàng: SMS banking; chi trả các chế độ 

BHXH, BHTN qua ATM; chi trả lương cho cán bộ công chức, viên chức qua 

ATM; dịch vụ CMS và các dịch vụ khác (nếu có). 

* Quy trình tiến hành kiểm tra 
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Hàng năm BHXH tỉnh tiến hành lập kế hoạch kiểm tra một số huyện 

trong đó nêu rõ: thời hiệu kiểm tra, thời gian dự kiến tiến hành kiểm tra, 

nội dung kiểm tra. 

Tổ kiểm tra bao gồm: Kế toán trưởng BHXH tỉnh, chuyên viên phòng 

Tài chính - Kế toán, chuyên viên phòng Thanh tra - Kiểm tra. 

Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm về kết quả của cuộc kiểm tra. Sau khi 

lập biên bản làm việc, Phòng Tài chính - Kế toán báo cáo Lãnh đạo BHXH 

tỉnh để đưa ra quyết định xử lý các sai phạm nếu có. 

2.3.7. Ứng dụng công nghệ thông tin tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên 

BHXH Việt Nam đã xây dựng phần mềm kế toán trên nền web dùng 

chung cho toàn ngành tại địa chỉ https://tckt.baohiemxahoi.gov.vn phần mềm 

quản lý dữ liệu tập trung tại trung tâm quản lý dữ liệu quốc gia và được bảo 

đảm an toàn cho toàn bộ dữ liệu. 

Việc ứng dụng CNTT vào  kế toán đã giảm thiểu được nhưng thao tác 

thủ công, tiết kiệm chi phí, tăng năng xuất lao động, cập nhật số liệu kịp thời, 

chính xác và khoa học. 

Chứng từ kế toán được phê duyệt đầy đủ, kế toán tiến hành nhập dữ 

liệu vào phần mềm kế toán. Phần mềm tự động cập nhật vào các chứng từ kế 

toán như Phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán. Đồng thời, phần mềm thực hiện 

xử lý dữ liệu, tính toán, đưa vào sổ sách tương ứng và sổ kế toán có liên quan. 

Số liệu sẽ được tổng hợp tự động từ huyện lên tỉnh và từ tỉnh lên trung ương. 

Hiện này tất cả chứng từ, sổ sách kế toán của ngành BHXH đã được 

đưa vào phần mềm và đặc biết ngành BHXH đã sử dụng chữ ký số để thực 

hiện khai báo và thực hiện các giao dịch điện tử. 

Bên cạnh những đáp ứng về ứng dung công nghệ thông tin vào trong  

kế toán thì nhân tố con người để vận hành phần mềm còn nhiều hạn chế như 

trình độ tin học của cán bộ còn nhiều hạn chế nên gây không ít khó khăn cho 

https://tckt.baohiemxahoi.gov.vn
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kế toán. 

Phần mềm mới được đưa vào sử dụng nên không tránh khỏi những lỗi 

về kỹ thuật cũng như chưa thuận tiện cho việc thao tác của nhân viên kế toán. 

Do đây là phần mềm khai thác tập trung nên dẫn tới việc số lượng người truy 

cập quá đông vào cùng một thời điểm nên dẫn tới việc xử lý dữ liệu cũng như 

công việc còn chậm. 

Phần mềm kế toán chưa thực hiện hạch toán tự động đối với tài khoản 

51135 (lãi chậm nộp BHXH tự nguyện) khi lấy dữ liệu C83-HD từ phần mềm 

Thu (phần mềm TST) về phần mềm kế toán. 

2.4. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Hưng Yên 

2.4.1. Những kết quả đạt được 

Về tổ chức bộ máy kế toán: Bộ máy kế toán có sự phân công, phân việc 

rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cán bộ kế toán. Cán bộ kế toán 

được đào tạo bài bản đúng chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm . 

Về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán: BHXH tỉnh đã tổ chức hệ thống 

chứng từ phù hợp; kịp thời bổ sung các chứng từ kế toán cần thiết để ghi nhận 

các nghiệp vụ phù hợp.  tổ chức, thu thập và lập chứng từ cơ bản đáp ứng yêu 

cầu phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát 

sinh và hoàn thành tại đơn vị. Trình tự luân chuyển chứng từ được thực hiện 

rõ ràng đảm bảo cho  kiểm tra, kiểm soát chứng từ kịp thời.  

Về tổ chức hệ thống TK kế toán: BHXH tỉnh đã vận dụng hệ thống TK 

khá hợp lý. Hệ thống TK cơ bản đã đáp ứng việc phân loại và tổng hợp thông 

tin về các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh, đáp ứng các yêu cầu quản lý 

và kiểm soát nguồn chi NSNN, nguồn thu, các khoản chi về BHXH, BHYT 

và các chế độ khác. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng đã linh hoạt mở tài khoản 

kế toán cấp 2, cấp 3 để hạch toán các khoản thu, khoản chi chi tiết phù hợp về 
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các khoản thu, chi BHXH, BHYT và các chế độ khác.  

Về tổ chức hệ thống sổ kế toán: BHXH tỉnh lựa chọn hình thức kế 

toán Nhật ký chung là phù hợp do số lượng tài khoản và nghiệp vụ phát 

sinh không nhiều. Việc lựa chọn các loại sổ kế toán tổng hợp và chi tiết cơ 

bản đã đáp ứng yêu cầu phân loại và hệ thống hóa thông tin phản ánh trên 

chứng từ kế toán. Phân công ghi chép và giữ sổ kế toán thực hiện theo 

đúng nhiệm vụ kế toán được giao. Sổ kế toán cơ bản đáp ứng yêu cầu phân 

loại và hệ thống hóa thông tin phản ánh trên chứng từ kế toán, cung cấp 

thông tin cho việc lập báo cáo tài chính.  

Về tổ chức hệ thống báo cáo kế toán: BHXH tỉnh lựa chọn vận dụng và 

lập Báo cáo kế toán tương đối đầy đủ biểu mẫu, đúng nội dung, phương pháp. 

Ngoài hệ thống báo cáo theo quy định, BHXH tỉnh đã lập thêm các báo cáo 

theo yêu cầu quản lý, tạo điều kiện cho  quản trị nội bộ, thanh tra, kiểm tra 

của cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính các cấp. Nội dung thông tin phần 

nào đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý, số liệu rõ ràng. 

2.4.2. Tồn tại 

Về tồn tại trong tổ chức bộ máy kế toán:  

BHXH tỉnh Hưng Yên có 10 BHXH huyện trực thuộc trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên nên việc tổ chức chức bộ máy kế toán theo mô hình vừa tập trung 

vừa phân tán là phù hợp nhưng bên cạnh đó cũng bộc lộ những hạn chế về 

việc tổng hợp số liệu, cung cấp thông tin, lập báo cáo đơn vị thường bị chậm, 

tổ chức bộ máy cồng kềnh, phức tạp không phù hợp cho việc cơ giới hóa  kế toán. 

Về tồn tại trong tổ chức hệ thống chứng từ kế toán: BHXH tỉnh cũng 

chưa mở sổ theo dõi tài liệu kế toán dẫn đến việc tìm kiếm chứng từ mất thời 

gian và chưa khoa học. 

Về tồn tại trong tổ chức hệ thống tài khoản kế toán: BHXH tỉnh chưa 
vận dụng đầy đủ TK cần thiết để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.  
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Về tồn tại trong tổ chức hệ thống sổ kế toán: Bên cạnh việc thực hiện 
đầy đủ hệ thống sổ kế toán tổng hợp tuy nhiên hệ thống sổ chi tiết còn chưa 

được mở đầy đủ hoặc có mở nhưng ghi chép không đầy đủ như sổ theo dõi 
TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng. Một số sổ tổng hợp cũng chưa 
được mở như sổ theo dõi nguồn kinh phí, sổ tổng hợp nguồn kinh phí và Sổ 

theo dõi chi khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở KCB. 
Về tồn tại trong  tổ chức báo cáo tài chính:  quyết toán tài chính hàng 

năm còn chậm chất lượng quyết toán chưa đạt yêu cầu đề ra. Theo quy định 

báo cáo được lập theo quý, theo năm nhưng theo kết quả khảo sát, Đơn vị chỉ 
in và ký duyệt Báo cáo theo năm mà chưa thực hiện lập báo cáo hàng quý. 
Một số báo cáo không được lập hoặc lập không đầy đủ như: Báo cáo kinh 

phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang (Mẫu B05-H), Biểu 
Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (Mẫu B01H) 

theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC. Biểu mẫu này chưa phản ánh đầy đủ số 
liệu báo cáo của đơn vị như số dư dự toán tại kho bạc năm trước chuyển sang, 
số dự toán được giao trong năm, số dự toán bị hủy bỏ, số còn phải nộp, số dư 

dự toán còn tại kho bạc chuyển năm sau.  
Nội dung của Báo cáo còn một số hạn chế như: Thuyết minh báo cáo 

tài chính còn sơ sài, chưa có sự phân tích, giải thích số liệu, nguyên nhân tăng 

giảm trên báo cáo. Thuyết minh báo cáo tài chính cần giải trình các nội dung 
phân tích, đánh giá những nguyên nhân, tồn tại để người đọc báo cáo hiểu 

đúng tình hình tài chính của đơn vị nhưng thực tế nội dung này chưa được 
quan tâm ghi nhận vào báo cáo, các chỉ tiêu phân tích chỉ mang tính chung 
chung, hình thức như chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện dự toán, tình hình 

chấp hành các định mức chi tiêu, chính sách, chế độ quy định; chưa đưa ra 
được các giải pháp cụ thể nhằm tăng thu, tiết kiệm chi, nâng cao hiệu quả sử 
dụng các nguồn kinh phí.    

2.4.3. Nguyên nhân 
a) Nguyên nhân khách quan 
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Hiện nay, BHXH tỉnh Hưng Yên đang áp dụng chế độ kế toán hành 

chính sự nghiệp và song song với đó là Thông tư 178/2012/TT-BTC về 

Hướng dẫn chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội mà chưa áp dụng chế độ kế toán 

mới theo Thông tư 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018. Mặc dù chế độ kế 

toán, cơ chế tài chính đã sửa đổi những bất cập và bổ sung thêm những nội 

dung mới nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh 

các nghiệp vụ chế độ của Ngành.  

b) Nguyên nhân chủ quan 

Việc phối hợp giữa bộ phận kế toán và các bộ phận khác của đơn vị còn 

chưa chặt chẽ dẫn tới vấn đề kiểm tra, xử lý các nghiệp vụ phát sinh còn chậm 

chễ, thiếu khoa học. 

Kế toán còn chưa nghiên cứu, cập nhật hệ thống Luật pháp, văn bản 

hướng dẫn chế độ, chính sách kịp thời nên khi vận dụng vào công việc còn 

chưa tuân thủ đúng quy định. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
 

Tại chương 2, tác giả nghiên cứu thực trạng tổ chức kế toán bảo hiểm 

xã hội tỉnh Hưng Yên. Các nội dung được trình bày bao gồm: 

- Chức năng, nhiệm vụ của BHXH tỉnh Hưng Yên 

- Quy trình quản lý tài chính tại BHXH tỉnh Hưng Yên thông qua quy 

trình quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội. 

- Thực trạng tổ chức kế toán tại BHXH tỉnh Hưng Yên: tổ chức bộ máy 

kế toán; tổ chức hệ thống chứng từ kế toán; tổ chức hệ thống tài khoản kế 

toán; tổ chức hệ thống sổ kế toán; tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. 

 Thông qua những nội dung này, tác giả sẽ thực hiện đánh giá về 

kết quả đạt được, những tồn tại và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện tổ chức  

kế toán tại BHXH tỉnh Hưng Yên ở chương III. 
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CHƯƠNG 3 
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN 

TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HƯNG YÊN 
 

3.1. Định hướng phát triển và nguyên tắc hoàn thiện tổ chức kế 

toán tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên 

3.1.1. Định hướng phát triển của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên 

Hệ thống BHXH là một bộ phận quan trọng trong hệ thống an sinh xã 

hội tại bất kỳ một quốc gia trong đó có Việt Nam. 

Hệ thống ASXH mà đặc biệt là cơ chế BHXH là trung tâm đã hình 

thành rất sớm. Với mục tiêu xây dựng chính sách BHXH phù hợp với quá 

trình phát triển của đất nước và đáp ứng nguyện vọng đông đảo của người lao 

động, người sử dụng lao động, của nhân dân và hoà nhập với xu thế phát triển 

BHXH của các quốc gia trên thế giới, Nghị quyết Đại hội VII của Đảng đã chỉ 

rõ: “Đổi mới chính sách xã hội theo hướng: mọi người lao động và đơn vị 

kinh tế thuộc các thành phần kinh tế…”. Trên cơ sở đường lối lãnh đạo đó, từ 

năm 1995 đến nay Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ quan chức năng đã ban 

hành những văn bản pháp luật để bổ sung, sửa đổi và dần hoàn thiện chính 

sách BHXH cũng như việc tổ chức quản lý và thực hiện những chính sách 

này. 

Thu BHXH, BHTN, BHYT liên tục tăng qua các năm, đã tạo lập nên 

quỹ BHXH tập trung, dần độc lập với ngân sách nhà nước. Quỹ BHXH được 

tồn tích qua nhiều năm và chuyển giao sử dụng qua các thế hệ, nên quỹ luôn 

có số dư tạm thời nhàn rỗi trong thời gian dài, do vậy việc đầu tư tăng trưởng, 

bảo toàn quỹ phải được coi trọng. 

Nói đến bảo hiểm là nói đến vấn đề tài chính và tính chất chia sẻ rủi ro. 

BHXH là lĩnh vực dịch vụ công không mang tính chất thương mại, cạnh tranh 
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với các nhà cung cấp dịch vụ khác. Mặt khác, BHXH luôn gắn liền với tiêu 

chuẩn lao động (lương, điều kiện lao động, môi trường…). Khi bước vào thời 

kỳ hội nhập toàn cầu các doanh nghiệp có cơ hội tham gia vào quá trình tự do 

thương mại, chủ động đưa ra những kế hoạch kinh doanh không những ở 

trong nước mà còn được đầu tư ra nước ngoài, như vậy sự bùng nổ về lực 

lượng lao động trong các doanh nghiệp, thu nhập của người lao động sẽ tăng 

là cơ hội lớn để phát triển đối tượng tham gia cũng như tăng nguồn cho quỹ 

BHXH. Mặt khác, việc đầu tư của các công ty nước ngoài vào Việt Nam, phát 

triển các doanh nghiệp trong nước là cơ hội cho người lao động tìm kiếm việc 

làm, lúc đó vấn đề tiền lương không phải là vấn đề duy nhất mà bên cạnh đó 

còn là môi trường làm việc, quyền được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội. 

Như vậy, việc gia tăng lực lượng, di chuyển lao động trong các lĩnh vực 

ngành, nghề, địa phương sẽ tác động trực tiếp tới quá trình quản lý đối tượng 

tham gia BHXH. Vì vậy BHXH tỉnh Hưng Yên luôn chú trọng việc thực hiện 

các chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động được linh hoạt. 

Việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ chính trị, định hướng 

phát triển của BHXH tỉnh Hưng Yên phù hợp với định hướng phát triển của 

toàn ngành BHXH, thực hiện mục tiêu “Bảo hiểm y tế toàn dân” tạo nguồn tài 

chính ổn định cho  chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu 

quả, chất lượng và phát triển bền vững, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển 

góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước.  

Nâng cao nhận thức của các ngành các cấp và người dân về nghĩa vụ và 

quyền lợi trong việc thực hiện luật BHYT: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

các cơ quan, tổ chức, các đoàn thể xác định rõ nhiệm vụ và chỉ đạo quyết liệt 

trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế; Các đoàn thể, các tổ chức xã hội 

theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia bảo 
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hiểm y tế, đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội, của mỗi 

cá nhân để hỗ trợ cộng đồng tham gia bảo hiểm y tế; Chủ sử dụng lao động 

nhận thức trách nhiệm của mình trong việc tham gia BHYT để bảo vệ quyền 

lợi về sức khỏe người lao động; Người dân thấy được trách nhiệm với cộng 

đồng, gia đình và với chính bản thân khi tham gia BHYT. 

3.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức kế toán 

Hoàn thiện  tổ chức kế toán phải dựa trên cơ sở tính kế thừa, tiếp tục 

phát huy những điểm mạnh trong  tổ chức kế toán hiện tại, đồng thời sửa đổi 

những điểm chưa phù hợp, phải tiến hành ở tất cả các phần hành, các yếu tố 

cấu thành  kế toán, đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính. 

Hoàn thiện  tổ chức kế toán phải đảm bảo tuân thủ các chính sách, 

quy định hiện hành của Nhà nước về Luật kế toán, chế độ kế toán hiện hành 

và chuẩn mực kế toán, phải đảm bảo cung cấp thông tin một cách trung 

thực, khách quan, kịp thời, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu minh bạch và công 

khai. Do đó, ý nghĩa quan trọng trong  quản lý, hoàn thiện tổ chức kế toán 

cũng được đặt ra cấp bách và đòi hỏi phải tính đến những thay đổi chính sách 

và chế độ trong tương lai và đây cũng là căn cứ pháp lý quan trọng trong 

việc điều hành mọi hoạt động của đơn vị. 

Hoàn thiện tổ chức kế toán cần phải phù hợp với đặc điểm hoạt động, 

tổ chức quản lý của BHXH tỉnh, cụ thể, hoàn thiện tổ chức kế toán nhất 

thiết phải căn cứ vào tổ chức quản lý, yêu cầu đặc điểm nhiệm vụ của 

Ngành BHXH, cơ chế tài chính của đơn vị nói cách khác đó là những yếu 

tố quyết định đến tổ chức kế toán. Chỉ khi có sự phù hợp giữa bộ máy kế 

toán với các đặc điểm của đơn vị mới đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nâng 

cao hiệu quả chất lượng phục vụ người dân trong  an sinh xã hội. 

Hoàn thiện tổ chức kế toán phải dựa trên cơ sở ứng dụng những công 

nghệ hiện đại như phần mềm kế toán, phần mềm quản lý dựa trên nền tảng 

năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm  tài chính kế toán đã được chuẩn 
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hóa. Đảm bảo tỉnh khả thi, chất lượng và hiệu quả để có thể đáp ứng được các 

yêu cầu quản lý trong điều kiện hiện nay. 

Hoàn thiện tổ chức kế toán phải đảm bảo tính khả thi, đi vào thực tiễn 

hoạt động của đơn vị và phát huy tính hiệu quả, phải đàm bảo các yếu tố quan 

trọng như dễ làm, dễ kiểm tra, đối chiếu và tiết kiệm chi phí. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Hưng Yên 

3.2.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán 
Tổ chức bộ máy kế toán đóng vai trò rất quan trọng trong đơn vị và vấn 

đề nhân sự để thực hiện  kế toán có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong tổ chức 

kế toán tại đơn vị. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo 

đối tượng, nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán; 

kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh 

toán nợ; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; 

phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán; 

cung cấp thông tin, số liệu kế toán….chính xác, kịp thời thì giải pháp nâng 

cao chất lượng và trình độ chuyên môn của nhân viên kế toán và phân công, 

phân nhiệm các phần hành kế toán rõ ràng là rất cần thiết: 

- Phân công, phân nhiệm công việc cho các kế toán một cách hợp lý, 

khoa học, đảm bảo trình độ chuyên môn của từng người, phát huy được thế 

mạnh của từng cán bộ, tránh trường hợp người làm quá nhiều công việc, 

người thì quá nhàn rỗi. Quy định rõ mức độ trách nhiệm rõ ràng nhằm đánh 

giá, kiểm soát quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ;  

- Thường xuyên mở lớp tập huấn về nghiệp vụ kế toán cũng như phổ 

biến những quy định mới về chế độ kế toán của Ngành cho cán bộ, nhân viên 

kế toán; đảm bảo việc cập nhật các văn bản pháp luật mới về BHXH, chế độ 

kế toán được cập nhật thường xuyên và liên tục; 
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- Cán bộ, nhân viên kế toán phải cần tăng cường tính chủ động học 

hỏi, cập nhật thường xuyên các chế độ chính sách, chế độ kế toán mới, 

không ngừng cải thiện hiệu quả công việc nhất là việc ứng dụng tin học hóa 

trong  kế toán, đáp ứng nhu cầu tham mưu cho Lãnh đạo trong  quản lý tài 

chính. 

3.2.2. Hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

Hệ thống chứng từ giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát, kiểm tra 

kiểm soát, đôn đốc cá nhân và tập thể trong đơn vị thực hiện các quyết định 

trong quản lý, chấp hành chế độ kế toán và các chế độ chính sách khác của 

Nhà nước. Hệ thống chứng từ nhằm đảm bảo cho việc phản ánh các nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh hợp lệ, hợp pháp.  

Vì vậy, cần phải hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán và ghi chép ban 

đầu tại các đơn vị: 

- Về kiểm tra chứng từ kế toán: Tăng cường việc thực hiện kiểm tra 

chứng từ trong khâu lập chứng từ ban đầu về tính đầy đủ các chỉ tiêu, các yếu 

tố của một chứng từ theo quy định của chế độ kế toán, chữ ký của các bên liên 

quan, số liệu trên chứng từ kế toán đã phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế tài 

chính phát sinh, có sự rà soát của Kế toán trưởng và lãnh đạo BHXH tỉnh qua 

đó hạn chế các sai sót có thể xảy ra trong các công đoạn từ tiếp nhận chứng từ 

gốc, tính toán định lượng, ghi chép. Đảm bảo các thông tin trên chứng từ 

được chính xác đúng theo chế độ của Nhà nước và quy định của Ngành. Các 

chứng từ phải được phân loại theo thời điểm phát sinh, nội dung nghiệp vụ 

kinh tế. 

* Định hướng sử dụng chứng từ kế toán trong Thông tư 102/2018/TT-

BTC quy định: 

1. Chứng từ kế toán bắt buộc 

Chứng từ kế toán được phân loại và quy định cụ thể thành 2 loại: chứng 

từ thuộc loại bắt buộc gồm 04 chứng từ đó là Phiếu thu, Phiếu chi, giấy đề 
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nghị thanh toán tạm ứng, biên lai thu tiền. Các chứng từ này phải sử dụng 

thống nhất mẫu chứng từ bắt buộc theo quy định của Bộ Tài chính. Trong quá 

trình thực hiện, không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ bắt buộc. 

2. Chứng từ kế toán hướng dẫn 

Các đơn vị trong ngành BHXH sử dụng chứng từ hướng dẫn theo các 

quy định như sau: 

- Gồm 30 chứng từ kế toán quy định tại Thông tư số 102/2018/TT-BTC 

(phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh về thu, chi quỹ BHXH, 

BHTN, BHYT), như: Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức làm đại lý thu, Giấy 

thanh toán kinh phí hỗ trợ cho UBND cấp xã thực hiện lập danh sách người 

tham gia BHYT, Bảng tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN, Danh 

sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, 

Danh sách chi trợ cấp thất nghiệp…. cụ thể như: 

+ Chứng từ về chỉ tiêu lao động tiền lương: Bảng chấm công, Bảng 

thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương, các khoản trích nộp 

theo lương, Bảng thanh toán phụ cấp, Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm, 

Giấy báo làm thêm giờ, Bảng thanh toán tiền phép hàng năm...... 

+ Chứng từ về chỉ tiêu vật tư: Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho,Biên bản 

kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa…. 

+ Chứng từ về chỉ tiêu tiền tệ: Giấy đề nghị tạm ứng, Bảng kê chi tiền 

cho người tham dự hội nghị, hội thảo, tập huấn. 

+ Chứng từ về chỉ tiêu tài sản cố định: Biên bản giao nhận tài sản, Biên 

bản thanh lý tài sản, Biên bản đánh giá lại tài sản…… 

+ Chứng từ về về chỉ tiêu khác: Chứng từ điều chỉnh. 

(Mẫu chứng từ hướng dẫn nêu trên đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy 

định tại Điều 16 Luật Kế toán, phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý 

của ngành BHXH) 

3.2.3. Hoàn thiện tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 
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BHXH Việt Nam cần sớm áp dụng chế độ kế toán mới trên toàn Ngành 

theo Thông tư 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 về việc hướng dẫn kế toán 

BHXH để khắc phục nhưng tồn tại hạn chế và những thay đổi trong chế độ 

chính sách của Ngành BHXH và những tồn tại bất cập trong Thông tư 

178/2012/TT-BTC mà toàn Ngành BHXH đang áp dụng.  

Căn cứ vào đặc điểm thực tế tại BHXH tỉnh Hưng Yên và từ các tồn tại 

trong việc sử dụng TK kế toán đã nêu tại Chương II, để hoàn thiện tổ chức hệ 

thống TK kế toán, Đơn vị cần sử dụng TK kế toán đúng quy định trong phản 

ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cụ thể: 

- BHXH tỉnh Hưng Yên chưa mở thêm tài khoản chi tiết cấp 2 cho các 

tài khoản: TK 351 “Thanh toán về thu BHXH giữa TW với tỉnh” và TK 353 

“Thanh toán về thu BHXH giữa tỉnh với huyện”. Để thuận tiện cho việc quản 

lý của đơn vị như: 

- TK 351 được chi tiết thành 2 tài khoản cấp 2: 

+ TK 351.1 “Thanh toán về thu BHXH, BHTN giữa TW với tỉnh”: tài 

khoản này theo dõi việc cân đối giữa TW với tỉnh về khoản bảo hiểm xã hội. 

+ TK 351.2 “Thanh toán về chi BHYT giữa TW với tỉnh”: tài khoản 

này theo dõi việc cân đối các khoản chi liên quan đến chế độ ốm đau, thai sản, 

bệnh nghề nghiệp giữa TW với tỉnh. 

- TK 353 “Thanh toán về thu BHXH giữa tỉnh với huyện” 

+ TK 353.1: Thanh toán thu BHXH Thành phố Hưng Yên tài khoản 

này theo dõi các khoản thu của BHXH thành phố Hưng Yên 

+ TK 353.2: Thanh toán thu BHXH huyện Văn Lâm tài khoản này theo 

dõi các khoản thu của BHXH huyện Văn Lâm 

* Định hướng sử dụng hệ thống tài khoản trong Thông tư 102/2018/TT-

BTC 

Thông tư 102/2018/TT-BTC quy định gồm 10 loại tài khoản bao gồm: 
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Các loại tài khoản trong bảng: là tài khoản từ loại 1 đến loại 9 được hạch toán 

kép (hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Được phân chia theo tình 

hình tài chính  tại đơn vị phản ánh tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn,...: 

- TK kế toán được xây dựng cho cơ quan BHXH theo từng cấp để tránh 

trùng lặp khi lập Báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo quyết toán quỹ bảo 

hiểm (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện). 

- TK kế toán phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình về 

tài sản, tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí, tình hình thu, chi hoạt động, các 

quỹ BHXH, BHYT, BHTN và kết quả hoạt động tại cơ quan BHXH các cấp. 

- Nhiều TK kế toán thay đổi kết cấu nội dung, phương pháp ghi chép 

- Tài khoản ghép kết cấu nội dung, phương pháp ghi chép (tài khoản về 

đầu tư tài chính) 

-  Một số điểm mới trong hạch toán kế toán 

+ Chi hoạt động BHXH, BHYT, BHTN 

 

 

Nội dung 

Hạch toán kế toán nguồn 

kinh phí chi hoạt động 

BHXH, BHTN, BHYT 

Hạch toán kế toán số chi 

hoạt động BHXH, 

BHTN, BHYT 

BHXH Việt Nam Tài khoản 346  

BHXH tỉnh 
Tài khoản 337 cuối kỳ kết 

chuyển sang 511 
Tài khoản 661 

BHXH huyện Tài khoản 337 Tài khoản 337 

Cuối năm,kết chuyển doanh thu và chi phí sang TKxác định kết quả 

hoạt động trong năm của đơn vị. 

- Trích lập các quỹ 

+ Việc trích lập các quỹ (khen thưởng, phúc lợi, bổ sung thu nhập và 

quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp) được thực hiện tại BHXH tỉnh. 
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+ Căn cứ để trích lập: BHXH tỉnh căn cứ số thặng dư trong năm để 

trích lập các quỹ theo quỹ định. 

- Các khoản thu, chi BHXH, BHYT, BHTN 

Hạch toán, theo dõi được phát sinh tại từng cấp; khi tổng hợp báo cáo 

tài chính, báo cáo quyết toán phản ánh đầy đủ tình hình thu, chi BHXH, 

BHTN, BHYT và không bị trùng lặp. 

 

Nội dung 

Hạch toán kế toán số thu 

BHXH, BHTN, BHYT 

Hạch toán kế toán số chi 

BHXH, BHTN, BHYT 

BHXH Việt Nam Tài khoản 575 Tài khoản 675 

BHXH tỉnh Tài khoản 3751 Tài khoản 1751 

BHXH huyện Tài khoản 3752 Tài khoản 1752 

- Đối với các khoản thanh toán liên quan đến các quỹ bảo hiểm 

+ Các khoản thanh toán trong ngành: Các khoản thanh toán về thu, chi 

BHXH, BHTN, BHYT, các khoản thu hồi chi sai, các khoản thu khác giữa cơ 

quan BHXH các cấp được hạch toán  và theo dõi vào TK phải thu nghiệp vụ 

thanh toán quỹ bảo hiểm (TK142) và tài khoản phải trả nghiệp vụ thanh toán 

quỹ bảo hiểm (TK 342) (cơ quan BHXH cấp trên hạch toán phải thu thì cơ 

quan BHXH cấp dưới hạch toán phải trả và ngược lại). 

+ Các khoản thanh toán với các đơn vị ngoài ngành: Thanh toán với đại 

diện chi trả, thanh toán với đơn vị sử dụng lao động, thanh toán với cơ sở 

KCB, thanh toán với cơ quan lao động, thanh toán khác theo dõi và hạch toán 

vào TK thanh toán về chi bảo hiểm đối với các đơn vị ngoài Ngành (TK343). 

- Các khoản phải thu, phải trả 

+ Các khoản phải thu, phải trả được hạch toán kế toán vào các tài 

khoản trong bảng. 

+ Đối với các khoản phải thu, phải trả liên quan đến các quỹ bảo hiểm 

hạch toán vào TK phải thu của các đối tượng đóng bảo hiểm (TK139) và TK 
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phải trả quỹ bảo hiểm (TK339). 

+ Đối với các khoản thanh lý, nhượng bán tài sản và thuê in ấn chỉ theo 

dõi vào tài khoản phải thu khác (TK138), phải trả khác (TK 338). 

+ Đối với các khoản lãi tiền gửi không kỳ hạn: Các khoản tiền lãi phải 

nộp về cấp trên hạch toán tài khoản phải thu khác (TK138), phải trả khác (TK 

338); Khoản lãi được để lại tăng nguồn chi hoạt động BHXH, BHYT, BHTN 

hạch toán và theo dõi vào TK 337. 

Thông tư còn bổ sung tài khoản sau: 

- Tài khoản 139: Phải thu của các đối tượng đóng BHXH phản ánh các 

khoản phải thu và tình hình thanh toán các khoản phải thu về các loại BH, lãi 

chậm đóng các loại BH; phải thu về số chi sai các chế độ BH của đối tượng; 

phải thu BH của đối tượng quân nhân, công an nhân dân và các khoản phải 

thu BH khác. Trong Thông tư 178/2012/TT-BTC được theo dõi ngoài bảng 

tại các tài khoản TK 011 Phải thu BHXH bắt buộc, TK 013 Phải thu BHYT, 

TK 014 Phải thu BHTN, TK 015 Phải thu lãi chậm đóng BH; 

- Tài khoản 175 Chi các loại BH tỉnh, huyện Phản ánh các khoản chi 

các loại BH từ quỹ BH và từ NSNN đảm bảo cho các đối tượng. Trong Thông 

tư 178/2012/TT-BTC được theo dõi bởi các tài khoản loại 6 TK 671 Chi 

BHXH bắt buộc, TK 672 Chi BHXH tự nguyện, TK 673 Chi BHYT, TK 674 

Chi BH thất nghiệp; TK 675 Chi trước BHYT cho năm sau. 

3.2.4. Hoàn thiện tổ chức hệ thống sổ kế toán 

Như đã trình bày, BHXH tỉnh hiện nay đang vận dụng hình thức kế 

toán Nhật ký chung trong  kế toán. Hình thức này cơ bản là phù hợp với điều 

kiện áp dụng CNTT trong  kế toán, đây là hình thức có cách ghi chép đơn giản 

và được áp dụng phổ biến ở các đơn vị SNCL có quy mô vừa và nhỏ. Tuy nhiên 

còn một số mẫu sổ chưa đáp ứng yêu cầu chi tiết hóa, cụ thể hóa thông tin kế 

toán, chưa sửa đổi, bổ sung phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Chính vì 

những lý đó trên BHXH tỉnh cần bổ sung một số sổ kế toán sau: 
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- “Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng” (Phụ lục 

17): Sổ này dùng để ghi chép tình hình tăng, giảm TSCĐ và công cụ, dụng cụ 

tại các phòng ban, bộ phận. Mỗi loại TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ được ghi ở 

một hoặc một số trang sổ. Sổ này được dùng cho từng phòng ban, bộ phận sử 

dụng trong đơn vị; 

- “Sổ theo dõi nguồn kinh phí” (Phụ lục 18.1): Sổ này dùng để theo dõi 

tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí, được mở và theo dõi riêng cho 

từng loại kinh phí như kinh phí hoạt động, kinh phí dự án,...; 

- “Sổ tổng hợp nguồn kinh phí” (Phụ lục 18.2): Sổ này dùng để tổng 

hợp tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí được cấp; 

- BHXH Tỉnh cần kiến nghị BHXH Việt Nam bổ sung thêm “mục phản 

ánh số còn phải thu kỳ trước chuyển sang” Báo cáo tổng hợp số phải thu 

BHXH, BHYT, BHTN và lãi phạt do chậm đóng (Phụ lục 19) để tiện cho việc 

theo dõi số còn phải thu bao gồm lãi của năm trước chuyển qua. 

BHXH tỉnh Hưng Yên phải thực hiện việc in sổ kế toán vào thời điểm 

cuối kỳ kế toán (cuối quý và cuối năm) để phát hiện những sai sót, rà soát 

việc thiếu chứng từ, sổ sách để kịp thời bổ sung, tránh để ứ đọng trên phần 

mềm vì có rất nhiều rủi ro liên quan đến phần mềm như vi rút tấn công, bị mã 

hóa dữ liệu và rủi ro nhất là mất dữ liệu. 

3.2.5. Hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 

- Hoàn thiện “Thuyết minh báo cáo tài chính”: 

Về cơ bản Thuyết minh báo cáo tài chính của BHXH tỉnh hiện nay còn 

sơ sài, không đáp ứng được mục tiêu là giải thích và bổ sung thông tin về tình 

hình thực hiện các nhiệm vụ cơ bản mà các BCTC khác không trình bày rõ 

ràng và chi tiết được.  

Các nội dung trên Thuyết minh báo cáo tài chính cần được trình bày 

một cách chi tiết và cụ thể hơn để các đối tượng quan tâm và các cơ quan 
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chức năng có thể nắm rõ hơn. Một số khoản mục trên Bảng cân đối tài khoản 

cần được chi tiết như lấy ví dụ trong Bảng cân đối tài khoản và Thuyết minh 

BCTC năm 2015 chỉ tiêu XDCB dở dang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài 

sản nhưng đơn vị chưa chi tiết cho công trình hay hạng mục nào; các khoản 

phải trả khác với số dư cuối năm là lớn nhưng đơn vị cũng không chi tiết 

được khoản phải trả này là của các đối tượng nào. 

* Định hướng báo cáo theo Thông tư 102/2018/TT-BTC : 

1. Nguyên tắc lập báo cáo 

- Đơn vị kế toán cấp trên phải tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo 

quyết toán từ các đơn vị cấp dưới trực thuộc. Báo cáo của đơn vị kế toán cấp 

trên được hợp cộng theo các chỉ tiêu tương ứng trên cơ sở  số liệu báo cáo của 

đơn vị kế toán cấp dưới, đồng thời đơn vị kế toán cấp trên phải xác định các 

giao dịch nội bộ để loại trừ khi tổng hợp. 

- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán được lập sau khi kết thúc kỳ kế 

toán năm. 

- Báo cáo nghiệp vụ quỹ bảo hiểm được lập sau khi kết thúc kỳ kế 

toán quý. 

2. Thời hạn gửi báo cáo 

- Thời hạn gửi báo cáo nghiệp vụ về hoạt động quỹ bảo hiểm ban hành 

kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC 

+ BHXH huyện gửi về BHXH tỉnh chậm nhất 55 ngày kể từ ngày kết 

thúc kỳ kế toán quý. 

+ BHXH tỉnh, Văn phòng BHXH Việt Nam; các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc BHXH Việt Nam; các Ban Quản lý dự án trực thuộc BHXH Việt Nam 

gửi về BHXH Việt Nam chậm nhất 70 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán 

quý. 

- Thời hạn gửi báo cáo tài chính quỹ bảo hiểm ban hành kèm theo 
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Thông tư số 102/2018/TT-BTC  

+ BHXH huyện gửi về BHXH tỉnh trước ngày 25/02 của năm tài 

chính tiếp theo. 

+ BHXH tỉnh, Văn phòng BHXH Việt Nam;các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc BHXH Việt Nam; các Ban Quản lý dự án  trực thuộc BHXH Việt Nam 

gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 30/3 của năm tài chính tiếp theo. 

3.2.6.  Hoàn thiện về  kiểm tra kế toán  

Tổ chức tự kiểm tra tài chính, kế toán là một trong những vấn đề rất 

quan trọng để đảm bảo cho  kế toán của đơn vị đi vào nề nếp, thực hiện đúng 

chế độ tài chính quy định nhằm phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh kịp thời 

những sai phạm, những hành vi tiêu cực trong quản lý tài chính. Tổ chức tự 

kiểm tra tài chính, kế toán hay cụ thể đó là tổ chức  kiểm tra nội bộ. 

Tổ chức  kiểm tra nội bộ phải được tiến hành bởi nhân viên chuyên 

trách hoặc kiêm nhiệm làm việc tại đơn vị. Kiểm tra nội bộ nhằm mục đích 

chủ yếu để đánh giá việc thực hiện  kế toán, tài chính ở đơn vị.  kiểm tra nội 

bộ có tính độc lập tương đối cao so với  tự kiểm tra ở các bộ phận. Thông qua  

kiểm tra phát hiện những sai sót trong  quản lý và  kế toán ở đơn vị, vì vậy  

kiểm tra nội bộ phải được triển khai thường xuyên nhằm đảm bảo cho hoạt 

động của đơn vị tuân thủ nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ của Nhà nước 

cũng như của Ngành BHXH. 

Để  kiểm tra nội bộ được phát huy hiệu quả thì BHXH tỉnh phải tiến 

hành kiểm tra toàn bộ  kế toán tại tất cả các BHXH thành phố, huyện để có 

cái nhìn tổng thể về hoạt động kế toán và phải được công khai gửi kế hoạch 

cho BHXH thành phố, huyện được kiểm tra. 

BHXH tỉnh cần nên xây dựng quy chế kiểm tra cụ thể và phổ biến đến 

toàn bộ các bộ phận phụ trách kế toán cũng kế toán của BHXH thành phố, 

huyện. Trong quy chế ngoài việc quy định cụ thể vai trò trách nhiệm của  
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kiểm tra và trách nhiệm của cá nhân đối với hoạt động kiểm tra, cần phải 

có quy định cụ thể lĩnh vực hoạt động của đơn vị, cơ cấu bộ máy quản lý, 

thời gian làm việc của các bộ phận chức năng, quy chế và quản lý tài 

chính đặc biệt là quản lý chi các chế độ BHXH, chi thanh toán chi phí 

KCB BHYT, thu BHXH BB,… 

 Kiểm tra phải được diễn ra định kỳ hàng quý để bộ phận quản lý có thể 

nắm bắt được kịp thời các thông tin về tài chính cũng như hoạt động kế toán 

từ đó có thể đưa ra được chỉ đạo kịp thời để có thể khắc phục ngay những sai 

sót trong kế toán. 

Kết quả kiểm tra phải được công khai tới toàn hệ thống trong tỉnh để tất 

cả nhân viên kế toán có thể biết được những sai sót trong quá trình hạch toán 

của bộ phận mình.  

3.2.7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức  kế 
toán 

Để đảm bảo được yêu cầu khối lượng công việc ngày một lớn, việc 
tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị làm việc, đưa ứng dụng 
tin học vào  kế toán nhằm nâng cao chất lượng quản lý tài chính là việc làm 

hết sức cần thiết đối với đơn vị. Do đó, cần có các giải pháp sau: 
- Tăng cường tổ chức các lớp về đào tạo tin học để cập nhật kiến thức 

tin học nâng cao trình độ CNTT của cán bộ kế toán để có thể đáp ứng yêu cầu 
thực tế nhiệm vụ kế toán tại đơn vị. Bên cạnh đó BHXH cần bổ sung một cán 
bộ CNTT tại phòng nghiệp vụ kế toán để hỗ trợ, xử lý kịp thời những vướng 

mắc khi sử dụng phần mềm kế toán và trong thực hiện quản lý tài chính được 
kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm thời gian. 

- Định kỳ backup dữ liệu để lưu trữ để tránh việc mất dữ liệu cũng như 

bị các mối đe dọa đến dữ liệu từ môi trường mạng. 
- Xây dựng phần mềm kế toán hoàn chỉnh và thực sự đáp ứng được 

những quy định của chế độ kế toán hiện hành cũng như yêu cầu thực tế của 
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công việc; Xây dựng và hoàn thiện việc ứng dụng CNTT theo hướng hiện đại 
hóa, tích hợp các phần mềm kế toán (phần mềm kế toán thuế thu nhập cá nhân, 

phần mềm nhập thu BHXH của ngân hàng, phần mềm kế toán tài sản cố định, 
phần mềm thu, phần mềm chế độ, phần mềm giám định BHYT...) vào một 
phần mềm kế toán tổng hợp, thanh toán thống nhất để dễ sử dụng, quản lý. 

- Cần mở rộng băng thông và nâng cấp đường chuyển mạng internet để 
có thể truy cập vào phần mềm được thuận tiện xử lý dữ liệu được nhanh hơn. 

3.3. Điều kiện thực hiện và giải pháp tổ chức kế toán tại BHXH 
tỉnh Hưng Yên 

Để  kế toán thực sự trở thành một công cụ quản lý kinh tế và điều 
hành hoạt động tài chính của đơn vị, đem lại hiệu quả kinh tế cao, việc 

hoàn thiện tổ chức  kế toán theo các định hướng trên chịu ảnh hưởng của các 
nhân tố sau: 

3.3.1. Về phía cơ quan tài chính và cơ quan chủ quản các cấp 
Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và cấp ủy 

đảng, chính quyền địa phương để chủ động triển khai các giải pháp tổ 

chức thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, 

Luật vệ sinh an toàn lao động, Luật Dược đảm bảo kịp thời các quyền 

lợi về BHXH, BHYT cho người tham gia; đồng thời phối hợp tổ chức 

đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 1167/QĐ-TTg về việc điều 

chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020 báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 

Thứ hai, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách 

thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

quản lý, trong đó tập trung hoàn thành việc rà soát, đối chiếu, đồng bộ dữ liệu 

hộ gia đình tham gia BHYT và ban hành quy trình cập nhật, quản lý, khai 

thác, sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin dữ liệu này; xây dựng, hoàn thiện 
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các phần mềm nghiệp vụ; hoàn thành việc xây dựng, chuẩn hóa danh mục và 

liên thông hệ thống thông tin giám định BHYT. 

Thứ ba, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ngành 

liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, đặc 

biệt là các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 

tại các khu vực phi chính thức; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; 

giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao 

động, người có thẻ BHYT. 

Thứ tư, phối hợp với Ngành y tế trong việc kiểm soát tốc độ gia tăng 

chi phí KCB BHYT, hạn chế tình trạng bội chi quỹ KCB BHYT năm 2016, 

trong đó tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ 

Đức Đam tại Công văn số 7200/VPCP-KGVX ngày 29/8/2016 của Văn 

phòng Chính phủ. 

Thứ năm, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo, báo 

cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để sớm ban hành Nghị định quy định về 

giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH. 

Thứ sáu, tập trung theo dõi nắm bắt tình hình nợ đọng, trốn đóng 

BHXH, BHYT của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; Phối hợp với 

tổ chức công đoàn thực hiện có hiệu quả Quy chế về trao đổi, cung cấp thông 

tin, tài liệu và tham gia tố tụng trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành 

vi vi phạm pháp luật về BHXH, phấn đấu đến hết năm 2016, số nợ BHXH, 

BHYT, BHTN thấp hơn cùng kỳ năm 2015. 

Thứ bảy, chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kế 

hoạch và chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết, 

sẵn sàng  triển khai  đấu thầu mua thuốc BHYT tập trung  theo chỉ đạo của 

Chính phủ.  
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Thứ tám, tập trung xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn BHXH 

các tỉnh, thành phố thực hiện tốt  bàn giao sổ BHXH cho người lao động 

quản lý theo quy định của Luật BHXH đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. 

Thứ chín, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả  tuyên truyền theo hướng 

chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham 

gia, nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối 

tượng, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, đài báo,… nhằm 

giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, 

BHYT và tự giác tham gia. 

Thứ mười, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với quy định tại 

Nghị định số 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai đúng tiến độ các 

công việc của kỳ thi nâng ngạch viên chức của Ngành theo phân cấp và yêu 

cầu của Bộ Nội vụ; hoàn thành  quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 

2016 - 2020 của các đơn vị toàn Ngành./. 

3.3.2. Về phía Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên 

Căn cứ vào đặc điểm hoạt động, chế độ tài chính áp dụng, phân cấp 

quản lý để tổ chức  kế toán cho phù hợp với mô hình và quy mô hoạt động, 

đảm bảo phát huy được hiệu quả sử dụng nguồn lực một cách tối ưu. 

Các cấp lãnh đạo của BHXH tỉnh cần có sự thay đổi mang tính thực 

tiễn về vai trò của tổ chức kế toán nhằm đảm bảo công việc kế toán được 

thông suốt, hiệu quả và minh bạch. 

Trên cơ sở quản lý tài chính, BHXH tỉnh Hưng Yên cần có những định 
mức kỹ thuật để quy định về các khoản thu, chi trong đơn vị, đảm bảo hoàn 

thành các nhiệm vụ mà cấp trên giao. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
 

Trên cơ sở các tồn tại đã được đề cập, tác giả đưa ra một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện tổ chức  kế toán tại BHXH tỉnh Hưng Yên. Các giải pháp 

hoàn thiện bao gồm: Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống chứng từ, 

tài khoản sổ sách và báo cáo kế toán. Mong rằng với các giải pháp này sẽ góp 

phần cải thiện được hoạt động của tổ chức kế toán tại BHXH tỉnh nơi tác giả 

đang công tác. 
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KẾT LUẬN 
 

1. Những nội dung nghiên cứu đã thực hiện 

Với đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán tại BHXH tỉnh Hưng Yên”, 

luận văn đã đạt được một số kết quả sau: 

- Luận văn đã góp phần làm rõ những vấn đề cơ bản về tổ chức kế toán 

tại các đơn vị SNCL hiện nay; 

- Luận văn đã trình bày và phân tích thực trạng tổ chức kế toán trong 

chế độ kế toán áp dụng tại BHXH Hưng Yên; từ đó rút ra những vấn đề còn 

tồn tại cần phải hoàn thiện hơn nữa nhằm phát huy được vai trò của kế toán 

trong công tác quản lý; 

- Luận văn đã đề cập đến những yêu cầu, nội dung hoàn thiện tổ chức 

kế toán của BHXH Hưng Yên; đồng thời cũng đưa ra một số ý kiến đề xuất 

hoàn thiện chế độ kế toán tài chính đối với đơn vị; 

- Đề ra phương hướng hoàn thiện và đưa ra một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện tổ chức kế toán tại BHXH Hưng Yên; 

Nội dung của luận văn đã đáp ứng được các yêu cầu mục đích nghiên 

cứu đặt ra. Những đề xuất trong luận văn nếu được áp dụng sẽ góp phần giúp 

hoàn thiện hơn tổ chức kế toán tại BHXH Hưng Yên đặc biệt là công tác kiểm 

tra kế toán. 

2. Những hạn chế trong nghiên cứu 

Tính bí mật của thông tin kế toán: đối tượng đề tài nghiên cứu là tổ 

chức kế toán của BHXH Hưng Yên, tuy là đơn vị sự nghiệp công lập có sự 

bảo hộ của Nhà nước, hoạt động phi lợi nhuận nhưng do đặc thù của Ngành 

nên số liệu có tính bảo mật cao. Do đó việc tiếp cận số liệu có những hạn chế 

nhất định. 

Việc nghiên cứu đề tài về kế toán của Ngành BHXH là một ngành đặc 
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thù nên việc tiếp cận với các nguồn tài liệu tham khảo không phong phú và 

phổ biến; chưa có đề tài nào nghiên cứu hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán tại 

BHXH Hưng Yên. Do vậy không tránh khỏi những thiếu sót trong kết quả 

nghiên cứu của luận văn. 

Trong quá trình thực hiện, được sự giúp đỡ tận tình của các đồng 

nghiệp, sự hướng dẫn của TS. Bùi Thị Ngọc, Luận văn là sự nghiên cứu cụ 

thể và đóng góp ý kiến của cá nhân tác giả vào hoàn thiện tổ chức kế toán tại 

BHXH Hưng Yên. Tuy nhiên, Luận văn không tránh khỏi những hạn chế, 

thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của các thầy cô 

giáo, đồng nghiệp, bạn bè để bài viết của tôi được hoàn thiện hơn. 
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