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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 
1.1. Lý do lựa chọn đề tài 

Để quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả, việc cung cấp thông tin quản trị 

chính xác, kịp thời cho nhà quản lý là một yêu cầu đặc biệt quan trọng. Nằm 

trong số thông tin đó thông tin từ kế toán mang lại là một kênh thông tin đặc 

biệt hữu ích, nó giúp cho nhà quản trị đưa ra được quyết định hợp lý cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Thông tin kế toán mang nhiều ý 

nghĩa về tài chính nhưng qua đó các nhà quản lý nắm được toàn bộ hoạt động 

của công ty, nắm bắt được đơn vị nào hoạt động hiệu quả, đơn vị nào cần phải 

thay đổi. 

Đối với một doanh nghiệp sản xuất, trong công tác kế toán thì công tác 

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một khâu quan trọng và 

khá phức tạp. Trong doanh nghiệp xây lắp cũng vậy, kế toán chi phí sản xuất 

và giá thành có vai trò quan trọng ảnh hưởng tới lợi nhuận, năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

xây lắp tốt, quản trị chi phí sản xuất hợp lý sẽ là tiền đề để doanh nghiệp tiết 

kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó nâng cao lợi nhuận của 

công ty. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp xây lắp tham gia dự thầu, nếu dự toán 

chi phí sản xuất và giá thành hợp lý, chính xác sẽ giúp cho doanh nghiệp có 

lợi thế cạnh tranh hơn các doanh nghiệp khác, cơ hội trúng thầu sẽ cao hơn. 

Để thực hiện được điều đó, các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi 

phí xây lắp, đồng thời tìm ra các biện pháp tốt nhất để giảm chi phí không cần 

thiết, tránh lãng phí. Một trong các biện pháp hữu hiệu để quản lý chi phí, hạ 

giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng công trình đó là thực hiện tốt kế 

toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 
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Chi phí sản xuất nếu được tập hợp, tính toán chính xác, đầy đủ đúng 

đối tượng và đúng phương pháp sẽ là căn cứ quan trọng để việc tính giá thành 

sản phẩm được chính xác. Hạch toán đúng, đủ chi phí và giá thành không 

những cho phép doanh nghiệp xác định đúng kết quả kinh doanh của mình mà 

còn giúp doanh nghiệp tìm ra được những biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí, 

hạ giá thành sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân là một doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực xây lắp lâu năm, nhận rõ thấy vai trò của kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành, nên các nhà quản lý của Công ty đã có nhiều chính sách chú 

trọng tới vấn đề này. Tuy nhiên trong công tác quản lý chi phí sản xuất và tính 

giá thành của công ty vẫn còn một số mặt tồn tại cần khắc phục. Hệ thống sổ 

chi tiết hiện nay của công ty mới đáp ứng được yêu cầu về kế toán tài chính, 

chưa đầy đủ để cung cấp thông tin về mặt quản trị. Việc mở sổ để theo dõi chi 

phí sản xuất trong hoạt động xây lắp của công ty chưa theo quy định hiện 

hành của Bộ Tài chính. Ngoài ra, các công trình của công ty thường rải rác ở 

các tỉnh, không tập trung nên việc luân chuyển chứng từ của công ty thường ít 

nhiều cũng ảnh hưởng tới sự kịp thời, cũng như độ chính xác của các thông 

tin kế toán chung và thông tin kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản 

phẩm xây lắp. Bên cạnh đó, hiện nay để đạt hiệu quả hơn trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh, các doanh nghiệp xây lắp thường tổ chức thi công theo hình 

thức khoán gọn. Tại Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân vẫn song song áp dụng 

cả hình thức khoán và tự thực hiện. Vì vậy khối lượng công việc kế toán vẫn 

còn rất nặng nề, nhất là vào dịp cuối tháng, cuối năm. Mặt khác do đặc thù 

hoạt động kinh doanh xây lắp, sản phẩm là những công trình, hạng mục công 

trình được thi công ngoài trời nên không tránh khỏi những rủi ro, mất mát và 

nó ảnh hưởng tới công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

xây lắp của Doanh nghiệp. Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp chỉ chú trọng 
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tới kế toán tài chính mà xem nhẹ kế toán quản trị và Công ty Cổ phần VT Vạn 

xuân cũng không ngoại lệ. Trong Công ty tuy có triển khai kế toán quản trị 

nhưng chưa phổ biến và chủ yếu mới dừng lại ở mức báo cáo về tiền, về chi 

phí mà chưa có sự báo cáo, phân tíchcác thông tin. Đặc biệt việc tiến hành 

phân loại chi phí sản xuất, thu thập thông tin, phân tích thông tin để cung cấp 

thông tin cho nhà quản trị vẫn chưa phù hợp và chưa được quan tâm.  

Xuất phát từ những lý do trên, sau khi nghiên cứu tình hình thực tế tại 

công ty Cổ phần VT Vạn Xuân, tôi đã lựa chọn đề tài: “Kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần VT Vạn 

Xuân”  làm đề tài nghiên cứu. 

1.2. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu 

Để hoàn thành luận văn của mình, tác giả đã nghiên cứu một số đề tài 

liên quan và các tài liệu như sau: 

Luận văn: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp tại công ty cổ phần phát triển công trình và ứng dụng công nghệ 

Bắc Hà” – Đỗ Mai Anh nghiên cứu năm 2011. Tác giả đã đưa ra được một số 

giải pháp hoàn thiện cách phân bổ chi phí và tiết kiệm chi phí của doanh 

nghiệp tuy nhiên chưa có giải pháp cụ thể giúp nâng cao …. 

Luận văn “ Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 

số 5” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng năm 2014. Luận văn đã trình bày 

những cơ sở lý luận chung và thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp như khái niệm phân loại , 

phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực 

tiếp, chi phí sản xuất chung….kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm trong  công ty xây dựng. 
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Luận văn “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí xây lắp tại Công ty Sông 

Đà 11” – Lưu Thị Phương Thúy năm 2014. Luận văn đã đánh giá được các 

điểm mạnh, điểm yếu trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

nói riêng và kế toán doanh nghiệp nói chung. Đồng thời, tác giả cũng đã đưa 

ra được các giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp hạch toán kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 

Qua các luận văn mà tác giả đã nghiên cứu cho thấy đề tài đã đưa ra 

được các nội dung cơ bản về mặt lý luận và thực tiễn dưới hai góc độ là kế 

toán tài chính và kế toán quản trị, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp cụ thể theo phạm vi 

nghiên cứu của từng đề tài tuy nhiên chưa đề tài nào đưa ra được giải pháp về 

phân loại chi phí theo mức độ hoạt động một cách hiệu quả và đặc biệt chưa 

có đề tài nào đưa ra giải pháp về thiết kế sổ chi tiết vừa phụcvụ cho kế toán tài 

chính vừa phục vụ cho mụcđích quản trị một cách phù hợp.   

Ngoài ra còn có các tài liệu khác như: 

Các văn bản pháp quy của nhà nước: Luật Kế toán 2015, Chuẩn mực kế 

toán và các Nghị định thông tư hướng dẫn về chế độ kế toán trong doanh 

nghiêp, các tài liệu khác về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm  như sách, báo, giáo trình tham khảo, tạp chí và internet, quy chế chi 

tiêu tài chính của công ty, báo cáo tài chính và các chứng từ sổ sách, báo cáo 

về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm…. 

1.3. Mục đích nghiên cứu 

Về mặt lý luận: Đề tài nhằm hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản 

về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại các đơn vị xây lắp. 

Ngoài ra việc hệ thống hoá lý những vấn đề lý luận sẽ làm nền tảng cho việc 

đưa ra một mô hình thực tế đối với đơn vị. 
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Về mặt thực tiễn: Thứ nhất, hiểu rõ công tác quản lý và kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp xây dựng 

nói chung và Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân  nói riêng. 

Thứ hai, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của công tác kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở doanh nghiệp. 

Thứ ba, đề xuất phương hướng và các giải pháp cụ thể, có tính khả thi 

nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 

tại doanh nghiệp. 

1.4. Câu hỏi nghiên cứu 

Khi thực hiện đề tài nghiên cứu, học viên đã đặt ra một số câu hỏi đối 

với đề tài này, cụ thể là: 

- Cơ sở lý luận nào cho công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm xây lắp? 

- Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần VT Vạn Xuân đang diễn ra như thế nào? 

- Giải pháp nào giúp công ty nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi 

phí hoạt động xây lắp góp phần làm giảm giá thành sản phẩm? 

1.5. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác kế toán chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân 

Cụ thể: 

- Các vấn đề tổng quan về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp gồm: Khái niệm, vai trò và yêu cầu quản lý tập hợp chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 
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- Nội dung công tác kế toán chi phí sản xuât và tính giá thành sản phẩm 

xây lắp trong các doanh nghiệp từ góc độ lý luận cũng như thực tiễn của 

Doanh nghiệp xây lắp. 

- Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp trong Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân hiện nay. 

- Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

hành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân 

1.6. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác kế toán 

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần VT 

Vạn Xuân với số liệu trích dẫn từ công trình chống quá tải lưới điện 0.4KV và 

các trạm biến áp phân phối sau tiếp nhận - huyện Lập Thạch – Vĩnh phúc. 

Phạm vi thời gian: Nguồn số liệu liên quan tới luận văn được thu thập 

từ phòng kế toán công ty Cổ phần VT Vạn Xuân của năm tài chính 2015 và 

2016. 

1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Ý nghĩa khoa học: Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần 

VT Vạn Xuân. 

Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn là tài liệu giúp công ty Cổ phần VT Vạn 

Xuân hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành các sản 

phẩm xây lắp một cách đầy đủ và đúng theo chế độ kế toán hiện hành góp 

phần làm giảm giá thành sản phẩm xây lắp giúp nâng cao năng lực cạnh tranh 

của công ty. 



7 
 

 

1.8. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 

1.8.1. Phương pháp thu thập thông tin 

Việc thu thập nguồn dữ liệu được thực hiện bằng các phương pháp; 

quan sát, xem xét, phỏng vấn đối với các cá nhân có liên quan đến công tác kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp, 

ngoài ra còn thu thập từ các nguồn dữ liệu bên ngoài doanh nghiệp như các 

trang web của các tổ chức hành nghề  như: 

http://vacpa.org.vn; 

http://vaa.net.vn; 

http://www.vica.org.vn 

Qua sách báo, các công ty khác có cùng đặc điểm sản xuất kinh doanh, 

sau đó phân tích dữ liệu, tổng hợp và vận dụng vào điều kiện cụ thể, cơ chế 

quản lý của Việt Nam, đặc biệt đối với doanh nghiệp xây lắp để phân tích 

được thực trạng rút ra các ưu điểm, nhược điểm và đề xuất các giải pháp và 

kiến nghị phù hợp trong việc hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp tại công ty cổ phần VT Vạn Xuân. 

1.8.2. Phương pháp xử lý thông tin 

Với nguồn dữ liệu sau khi thu thập được thông tin tác giả đã tiến hành 

sắp xếp, sàng lọc, phân tích, xử lý dữ liệu sau đó lựa chọn những thông tin 

phù hợp để phục vụ cho công việc nghiên cứu của đề tài, từ đó rút ra nhận xét 

và đưa ra các giải pháp, kiến nghị phù hợp với thực tiễn Công ty đang nghiên 

cứu. 

Như vậy, sau khi đã thu thập được thông tin bằng các phương pháp 

phỏng vấn, khảo sát, sưu tầm tài liệu trên các sách, báo, web,…Các thông tin 

sẽ được phân loại và sắp xếp một cách có hệ thống. Những thông tin sau khi 

http://vacpa.org.vn;
http://vaa.net.vn;
http://www.vica.org.vn
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đã được lựa chọn, phân loại, sắp xếp là cơ sở cho việc tổng hợp, phân tích, 

nhận xét, đánh giá thực trạng công tác kế toánchi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp nói riêng tại Công ty và làm sáng tỏ lý luận kế toán có liên 

quan. 
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CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN 

XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH 

NGHIỆP XÂY LẮP 

2.1. Đặc điểm của hoạt động xây lắp ảnh hưởng tới kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành 

Sản phẩm xây lắp là các công trình xây dựng, vật kiến trúc, có đủ điều 

kiện đưa vào sử dụng và phát huy tác dụng. Sản phẩm xây lắp mang đặc điểm 

là quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất sản 

phẩm xây lắp lâu dài mới có thể đưa vào sử dụng. Đặc điểm này làm cho việc 

tổ chức quản lý và hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp phải có các dự 

toán (dự toán thiết kế, dự toán thi công) quá trình sản xuất xây lắp phải so 

sánh với dự toán, lấy dự toán làm thước đo. 

Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ tại nơi sản xuất, các điều kiện sản xuất 

như: vật liệu, lao động, xe máy thi công... phải di chuyển đến địa điểm đặt sản 

phẩm công trình. Do vậy công tác quản lý, sử dụng, hạch toán vật tư, tài sản 

cũng trở nên phức tạp do điều kiện thiên nhiên, khoảng cách vận chuyển dẫn 

đến mất mát hư hỏng, khó kiểm soát. 

Quá trình thi công công trình cho tới khi bàn giao nghiệm thu đi vào sử 

dụng thường kéo dài qua nhiều chu kỳ kinh doanh. Ngoài ra, các công việc 

được thực hiện chủ yếu ở ngoài trời, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ điều kiện 

thay đổi của thiên nhiên làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình. Vì 

vậy, quá trình tập hợp chi phí kéo dài, phát sinh nhiều chi phí ngoài dự 

toán, chi phí không ổn định và phụ thuộc nhiều vào từng giai đoạn thi 

công. 
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Sản phẩm xây lắp rất đa dạng nhưng lại mang tính chất đơn chiếc, mỗi 

công trình được tiến hành thi công theo đơn đặt hàng hoặc hợp đồng riêng 

theo thiết kế kỹ thuật của công trình đó. Khi thực hiện các đơn vị xây lắp phải 

bàn giao đúng tiến độ, đúng thiết kế kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình. 

Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá trị nghiệm thu giữa hai bên, 

đối với công trình lớn nhà thầu và chủ đầu tư thường nghiệm thu giai đoạn và 

doanh thu được xác định theo giá trị nghiệm thu đó. Chính những đặc trưng 

riêng của ngành xây dựng cơ bản đã có tác động lớn đến việc tổ chức kế toán 

nói chung, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 

nói riêng, chủ yếu ở nội dung, phương pháp trình tự hạch toán chi phí sản 

xuất, phân loại chi phí, cơ cấu giá thành xây lắp. 

Sản phẩm xây lắp mang tính chất riêng lẻ, khối lượng công trình lớn, 

thời gian thi công tương đối dài. Sản phẩm xây dựng cơ bản được sử dụng tại 

chỗ, chịu tác động trực tiếp bởi điều kiện môi trường, thiên nhiên, thời tiết, 

địa điểm xây dựng luôn thay đổi theo địa bàn thi công. Chính những đặc điểm 

trên đã tác động lớn đến việc tổ chức kế toán nói chung, kế toán tập hợp chi 

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng. 

2.2. Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

trong doanh nghiệp xây lắp 

2.2.1. Bản chất của chi phí sản xuất 

Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản 

hao phí về vật tư, tài sản cố định, nhân công, dịch vụ....mà doanh nghiệp đã 

bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất 

định. Trong đó chi phí nhân công là những chi phí về tiền lương, tiền thưởng, 

phụ cấp và các khoản trích theo lương của người lao động.  
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-Về mặt định tính: Đó là bản thân các yếu tố vật chất phát sinh sinh và 

tiêu hao tạo nên quá trình sản xuất để đạt được mục đích tạo ra sản phẩm, 

dịch vụ. 

-Về mặt định lượng: Đó là mức tiêu hao cụ thể của các yếu tố vật chất 

tham gia vào quá trình sản xuất và được biểu hiện qua thước đo phù hợp, mà 

thước đo tổng quát là tiền tệ. 

 Cả hai mặt định tính và định lượng của chi phí sản xuất chịu sự chi phối 

thường xuyên của quá trình tái sản xuất và đặc điểm sản xuất sản phẩm của 

Doanh nghiệp. 

Như vậy, chi phí sản xuất trong ngành kinh doanh xây lắp là biểu hiện 

bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về vật tư, tài sản cố định, nhân công, 

dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất có liên quan tới khối lượng xây lắp 

trong một thời kỳ nhất định.  

2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất 

Chi phí sản xuất ở các doanh nghiệp bao gồm nhiều loại, nhiều khoản, có 

tính chất, công dụng khác nhau và có yêu cầu quản lý khác nhau. Vì vậy để 

đáp ứng yêu cầu quản lý cũng như công tác kế toán phù hợp với từng loại chi 

phí cần thiết phải tiến hành phân loại chi phí sản xuất theo những tiêu thức 

khác nhau. 

Trong kế toán chi phí sẩn xuất và tính giá thành sản phẩm có một số 

cách phân loại cơ bản như sau: 

Phân loại theo yếu tố chi phí 

Theo cách phân loại này những khoản chi phí có chung tính chất kinh tế 

được xếp chung vào một yếu tố, không kể chi phí đó phát sinh ở địa điểm nào 
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và dùng vào mục đích gì trong sản xuất kinh doanh. Theo cách phân loại này 

chi phí sản xuất được chia thành các yếu tố sau: 

Yếu tố chi phí nguyên liệu, vật liệu       

Yếu tố chi phí nhân công 

Yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ 

Yếu tố dịch vụ mua ngoài 

Yếu tố các chi phí khác bằng tiền. 

Phân loại theo khoản mục chi phí 

Căn cứ vào ý nghĩa của chi phí trong giá thành sản phẩm và để thuận 

tiện cho việc tính giá thành toàn bộ, chi phí được phân theo khoản mục. Cách 

phân loại này dựa vào công dụng chung của chi phí và mức phân bổ chi phí 

cho từng đối tượng, theo các phân loại này giá thành sản phẩm xây lắp bao 

gồm các khoản mục chi phí sau: 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Chi phí nhân công trực tiếp  

Chi phí sử dụng máy thi công 

Chi phí sản xuất chung 

Theo cách phân loại này những khoản chi phí có cùng công dụng kinh tế, 

cùng mục đích sử dụng được xếp thành một khoản mục, không phân biệt tính 

chất kinh tế của nó như thế nào. 

Phân loại theo mối quan hệ với mức độ hoạt động  

Theo cách phân loại này chi phí được chia thành chi phí biến đổi, chi phí 

cố định, chi phí hỗn hợp chi tiết cụ thể như sau: 
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Chi phí biến đổi (Biến phí:)Là những chi phí có tổng thay đổi khi mức 

hoạt động của doanh nghiệp thay đổi. Mức độ hoạt động có thể là số lượng 

sản phẩm sản xuất; số lượng sản phẩm tiêu thụ; số giờ máy hoạt động; doanh 

thu bán hàng thực hiện...  

Chi phí cố định (Định phí): Chi phí cố định là những chi phí mà về tổng 

chi phí không thay đổi khi có sự thay đổi về mức độ hoạt động của đơn vị 

trong phạm vi phù hợp. Nếu xét tổng chi phí thì định phí không thay đổi, 

ngược lại, nếu xét định phí trên một đơn vị khối lượng hoạt động thì tỷ lệ 

nghịch với mức độ hoạt động. Như vậy, dù doanh nghiệp có hoạt động hay 

không thì vẫn tồn tại định phí; ngược lại, khi doanh nghiệp gia tăng mức độ 

hoạt động thì định phí trên một đơn vị hoạt động sẽ giảm dần. 

Chi phí hỗn hợp:  Là loại chi phí mà bản thân nó gồm cả các yếu tố của 

định phí và biến phí.  

Chi phí hỗn hợp tồn tại rất nhiều trong thực tế của doanh nghiệp như 

chi phí thuê phương tiện vận tải hàng hóa, chi phí điện thoại, điện năng v.v...  

Sơ đồ 2.1. Tổng chi phí hỗn hợp 

Yếu tố biến đổi 

Yếu tố cố định 

Tổng chi phí (C) 

Mức độ hoạt động 
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Quan sát đồ thị cũng như phân tích thực tế, chúng ta thấy chi phí hỗn 

hợp tồn tại theo hai vùng: vùng định phí và vùng biến phí. Để có thể sử dụng 

được thông tin chi phí phục vụ cho lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định 

các chi phí hỗn hợp phải được phân tách thành chi phí cố định và chi phí biến 

đổi. Việc phân biệt định phí, biến phí có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết 

kế, xây dựng mô hình chi phí trong mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và 

lợi nhuận, xác định điểm hòa vốn cũng như ra các quyết định kinh doanh 

quan trọng. Mặt khác, việc phân biệt định phí, biến phí là cơ sở để xây dựng 

dự toán chi phí hợp lý, ứng với mọi mức hoạt động theo dự kiến. 

2.3. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 

2.3.1. Bản chất của giá thành sản phẩm 

Chúng ta biết rằng mục đích của việc bỏ ra một lượng chi phí của các 

nhà sản xuất là để tạo nên những giá trị sử dụng nhất định, nhằm đáp ứng yêu 

cầu tiêu dùng của xã hội. Sau quá trình sản xuất ra sản phẩm có những khoản 

chi phí liên quan đến khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ hoàn thành gọi 

là giá thành sản phẩm. 

Như vậy, giá thành sản phẩm xây lắp là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao 

phí về vật tư, vật liệu, tài sản cố định, tiền công, dịch vụ phát sinh trong quá 

trình sản xuất có liên quan tới khối lượng xây lắp đã hoàn thành. 

Trên góc độ kinh tế, giá thành sản phẩm là thước đo chi phí và khả 

năng sinh lời vì giá thành là căn cứ để xác định giá bán. Với các doanh nghiệp 

xây lắpgiá bán là không đổi nên giá thành sản phẩm và lợi nhuận tỷ lệ nghịch 

với nhau. Trên góc độ doanh nghiệp, giá thành sản phẩm càng thấp thì hiệu 

quả sản xuất kinh doanh càng cao và ngược lại. Do vậy, phấn đấu hạ giá 

thành sản phẩm là mục tiêu quan trọng của tất cả các doanh nghiệp xây lắp.  
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2.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm 

Có rất nhiều cách phân loại giá thành sản phẩm, tùy theo tiêu chí lựa 

chọn mà giá thành sản phẩm có thể được phân loại thành các trường hợp sau:  

- Giá thành dự toán; 

- Giá thành kế hoạch; 

- Giá thành định mức; 

- Giá thành thực tế. 

Cách phân loại này có tác dụng trong việc quản lý và giám sát chi phí, 

xác định được các nguyên nhân vượt định mức chi phí trong kỳ hạch toán. Từ 

đó, điều chỉnh kế hoạch hoặc định mức chi phí cho phù hợp.  

Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong 

doanh nghiệp xây lắp. 

Giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ 

với nhau trong quá trình sản xuất sản phẩm, lao vụ, dịch vụ, nó là hai mặt 

thống nhất của cùng một quá trình. Cả hai đều là những hao phí về lao động 

sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình sản xuất, 

chế tạo sản phẩm và gắn liền với quá trình sản xuất kinh doanh của Doanh 

nghiệp. 

Chi phí sản xuất biểu hiện mặt hao phí lao động phát sinh trong quá 

trình sản xuất còn giá thành sản phẩm biểu hiện hao phí lao động kết tinh 

trong khối lượng sản phẩm, công việc hoàn thành. 

Chi phí sản xuất luôn gắn với một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm) 

không cần biết nó thuộc loại sản phẩm nào, hoàn thành hay chưa hoàn thành. 

Còn giá thành sản phẩm luôn luôn gắn liền với một khối lượng sản phẩm, 

công việc, lao vụ hoàn thành nhất định. 
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Với giác độ biểu hiện bằng tiền để xem xét thì trong một thời kỳ tổng 

số chi phí sản xuất phát sinh khác với tổng giá thành sản phẩm hoàn thành 

trong kỳ đó. Vì giá thành sản phẩm không bao giờ gồm những chi phí sản 

xuất không liên quan đến hoạt động tạo ra sản phẩm và những chi phí sản 

xuất dở dang cuối kỳ (chuyển sang kỳ sau), nhưng nó lại chứa đựng cả phần 

chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ (của kỳ trước chuyển qua). 

2.3.3. Nguyên tắc kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh 

nghiệp xây lắp 

Ngoài các nguyên tắc chung thường sử dụng như nguyên tắc khách 

quan, nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc trọng yếu… thì kế toán doanh nghiệp 

xây lắp thường sử dụng các nguyên tắc sau: 

Nguyên tắc giá phí (giá gốc) 

Khi ghi nhận các nghiệp vụ, kế toán dựa vào chi phí đã phát sinh để có 

được tài sản đó. Trong kế toán xây lắp giá thành của công trình xây dựng là 

chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để thực hiện công trình đó đến khi nghiệm 

thu bàn giao cho chủ đầu tư. 

Nguyên tắc nhất quán 

Việc lựa chọn phương pháp tính giá thành phải phù hợp với đặcđiểm 

của doanh nghiệp nhưng phải thống nhất phương pháp tính giá thành và sản 

phẩm dở dang giữa các kỳ nhằm đảm bảo tính chính xác trong việc tính giá 

thành và so sánh giữa các kỳ kế toán được dễ dàng. 

Nguyên tắc phù hợp 

Đây là một nguyên tắc vô cùng quan trọng trong hạch toán kế toán tính 

giá thành sản phẩm xây lắp. Vì sản phẩm xây lắp thường có giá trị lớn và thời 

gian thi công kéo dài vì thế nhà thầu và chủ đầu tư thường thống nhất tiến 
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hành nghiệm thu theo giai đoạn vì vậydoanh nghiệp phải ghi nhận trước 

doanh thu hoặc ghi nhận doanh thu theo giai đoạn đồng thờichi phí cũng cần 

phải ghi nhận phù hợp với phần doanh thu đó. 

Ngoài các nguyên tắc nêu trên thì kế toán xây lắp thường thường vận 

dụng chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng làm căn cứ hạch toán 

doanh thu chi phí của hợp đồng xây dựng làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo 

cáo tài chính. 

2.4. Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây lắp trên góc độ 

kế toán tài chính 

2.4.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành trong 

doanh nghiệp xây lắp 

Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 

Trong các doanh nghiệp xây lắp, với tính chất phức tạp của công nghệ 

và sản phẩm sản xuất mang tính đơn chiếc, có cấu tạo vật chất riêng, mỗi 

công trình, hạng mục công trình có dự toán thiết kế thi công riêng nên đối 

tượng hạch toán chi phí sản xuất là công trình, hạng mục công trình hoặc có 

thể là từng giai đoạn công việc hay từng đơn đặt hàng 

Kế toán chi phí sản xuất xây lắp theo đúng đối tượng có tác dụng phục 

vụ tốt cho việc tăng cường quản lý chi phí sản xuất phục vụ cho công tác tính 

giá thành sản phẩm được kịp thời. 

Đối tượng tính giá thành 

Đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc, lao vụ do 

doanh nghiệp sản xuất ra và cần phải tính được giá thành và giá thành đơn vị. 

Trong sản xuất XDCB, sản phẩm có tính đơn chiếc, đối tượng tính giá 

thành là từng công trình, hạng mục công trình đã xây dựng hoàn thành. Ngoài 
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ra đối tượng tính giá thành có thể là từng giai đoạn hoàn thành quy ước, tuỳ 

thuộc vào phương thức bàn giao thanh toán giữa đơn vị xây lắp và chủ đầu tư. 

Kỳ tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp, do sản phẩm XDCB 

được sản xuất theo từng đơn đặt hàng, chu kỳ sản xuất dài, công trình, hạng 

mục công trình chỉ hoàn thành khi kết thúc một chu kỳ sản xuất sản phẩm cho 

nên kỳ tính giá thành thường được chọn là thời điểm mà công trình, hạng mục 

công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. 

2.4.2. Tài khoản kế toán và phương pháp hạch toán 

Để hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây 

lắp theo thông tư 200/2014 ngày 22/12/2014 kế toán thường sử dụng các tài 

khoản sau: 

TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” 

TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp” 

TK 623 “Chi phí máy thi công” 

TK627 “Chi phí sản xuất chung” 

TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” 

TK 632 “Giá vốn” 

Để làm căn cứ ghi sổ kế toán thì kế toán chí phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm xây lắp thường căn cứ các chứng từ gốc sau: 

Hóa đơn tài chính 

Hợp đồng kinh tế  và thanh lý hợp đồng 

Biên bản bàn giao vật tư, thiết bị 

Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuất 
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Bảng chấm công và bảng thanh toán tiền công..... 

Phương pháp hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp được thể hiện trên phụ lục số 1. 

2.4.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây 

lắp 

Sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ là khối lượng sản phẩm, công việc 

xây lắp trong quá trình thi công xây lắp chưa đạt đến điểm dừng kỹ thuật hợp 

lý theo quy định. Khác với các doanh nghiệp sản xuất khác, trong các doanh 

nghiệp xây lắp, việc đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang tuỳ thuộc vào 

phương thức thanh toán với bên giao thầu. 

- Nếu thực hiện thanh toán khi công trình, hạng mục công trình hoàn 

thành toàn bộ bàn giao thì giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là tổng chi phí sản 

xuất kinh doanh được tập hợp đến thời điểm cuối kỳ. 

- Nếu thực hiện thanh toán theo giai đoạn xây dựng hoàn thành bàn 

giao (theo điểm dừng kỹ thuật hợp lý) thì sản phẩm dở dang là khối lượng sản 

phẩm xây lắp chưa đạt tới điểm dừng kỹ thuật hợp lý và được đánh giá theo 

chi phí sản xuất kinh doanh thực tế. 

Các doanh nghiệp xây lắp thường áp dụng một trong những phương 

pháp đánh giá sản phẩm làm dở như sau: 

 - Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí dự toán: 

Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp đối tượng tập hợp chi phí 

sản xuất và đối tượng tính giá thành trùng nhau. 

- Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo tỷ lệ hoàn thành tương 

đương: Theo phương pháp này, chi phí thực tế của khối lượng lắp đặt dở dang 

cuối kỳ được xác định theo mức độ hoàn thành của công trình đó. 
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Ngoài ra đối với một số công việc như: nâng cấp, sửa chữa, hoàn thiện 

hoặc xây dựng các công trình có giá trị nhỏ, thời gian thi công ngắn, theo hợp 

đồng bên chủ đầu tư thanh toán sau khi hoàn thành toàn bộ thì giá trị sản 

phẩm dở dang cuối kỳ chính là chi phí thực tế phát sinh từ khi khởi công thi 

công đến khi đánh giá, kiểm kê. 

2.4.4. Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp 

Phương pháp tính giá thành là một hay một hệ thống các phương pháp 

được sử dụng để tính giá thành sản phẩm, khối lượng công tác xây lắp hoàn 

thành. Nó mang tính thuần tuý kỹ thuật, tính toán chi phí cho từng đối tượng 

tính giá thành. Trong kinh doanh xây lắp, đối tượng tính giá thành thường là 

hạng mục công trình, toàn bộ công trình hoặc khối lượng xây lắp hoàn thành. 

Tuỳ theo đặc điểm của từng đối tượng tính giá thành và mối quan hệ 

giữa các đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành mà kế 

toán phải lựa chọn sử dụng một hoặc kết hợp nhiều phương pháp thích hợp để 

tính giá thành cho từng đối tượng. 

Trong các doanh nghiệp xây lắp, thường áp dụng các phương pháp tính 

giá thành sau: 

Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp tính giá thành trực 

tiếp); 

Phương pháp tỷ lệ; 

Phương pháp tổng cộng chi phí; 

Phương pháp tính giá thành theo định mức. 

Trong các phương pháp trên thì phương pháp tính giá thành giản đơn 

được các doanh nghiệp xây lắp áp dụng phổ biến nhất, đặc biệt là các doanh 

nghiệp xây lắp vừa và nhỏ  vì sản phẩm xây lắp mang tính chất đơn chiếc, đối 
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tượng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với đối tượng tính giá thành. Hơn nữa, 

áp dụng phương pháp này cho phép cung cấp kịp thời số liệu giá thành trong 

mỗi kỳ báo cáo mà cách tính đơn giản, chính xác dễ dàng thực hiện. 

2.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trên góc 

độ kế toán quản trị 

2.5.1. Xác định các trung tâm chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp 

Trung tâm chi phí là trung tâm trách nhiệm mà nhà quản lý chỉ chịu 

trách nhiệm, hoặc chỉ có quyền kiểm soát về chi phí không có quyền kiểm 

soát về doanh thu, lợi nhuận hay đầu tư. Trung tâm chi phí thường được xác 

định dựa trên các bộ phận chức năng của doanh nghiệp như các phân xưởng 

sản xuất, các phòng ban, các tổ, đội sản xuất, v.v... . Người đứng đầu trung 

tâm chi phí chính là người quản lý các bộ phận được phân quyền quyết định 

về cơ cấu chi phí và các yếu tố đầu vào. Để đánh giá hiệu quả hoạt động của 

các trung tâm chi phí cần phải lập dự toán và báo cáo hoạt động theo từng 

trung tâm. Các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của các 

trung tâm chi phí thường là tỷ lệ chi phí thực tế so với dự toán, tỷ lệ giảm chi 

phí so với năm trước, giá thành đơn vị sản phẩm hoặc tỷ lệ giảm giá thành,  

Đối với các doanh nghiệp xây lắptrung tâm trách nhiệm chi phí được 

hình thành tại xí nghiệp, tổ, đội xây lắp và các phòng ban chuyên trách như 

phòng Tài chính kế toán, phòng Hành chính – nhân sự, Phòng Kỹ thuật...với 

trách nhiệm của Giám đốc xí nghiệp, đội trưởng đội xây lắp, Trưởng phòng.  

2.5.2. Xây dựng định mức chi phí và lập dự toán chi phí sản xuất  trong 

doanh nghiệp xây lắp 

Định mức chi phí 
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Định mức chi phí sản xuất kinh doanh là cơ sở để lập dự toán chi phí 

sản xuất cho từng đơn vị dự toán. Việc lập dự toán chi phí sản xuất kinh 

doanh phải căn cứ vào định mức chi phí. Dự toán và định mức có sự khác 

nhau về phạm vi, định mức thì tính cho từng đơn vị còn dự toán được lập cho 

toàn bộ sản lượng sản phẩm cần thiết dự kiến sản xuất trong kỳ. Do vậy, giữa 

dự toán và định mức chi phí có mối quan hệ và ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu định 

mức xây dựng không hợp lý, không sát với thực tế thì dự toán lập trên cơ sở 

đó không có tính khả thi cao, giảm tác dụng kiểm soát thực tế. 

Khi xây dựng định mức chi phí sản xuất phải tuân theo nguyên tắc 

chung là tìm hiểu, xem xét khách quan toàn bộ tình hình thực tế thực hiện chi 

phí sản xuất kinh doanh đối với mỗi đơn vị sản phẩm về hiện vật của kỳ 

trước, đánh giá chất lượng sản phẩm và các vấn đề liên quan đến năng suất và 

hiệu quả lao động của doanh nghiệp. Sau đó kết hợp với những thay đổi về thị 

trường như quan hệ cung cầu, nhu cầu đòi hỏi của thị trường...thay đổi về 

điều kiện kinh tế kỹ thuật bổ sung định mức chi phí cho phù hợp với điều kiện 

và yêu cầu mới. 

Như vậy, những gì đã xảy ra và những kết quả đạt được kỳ trước chỉ 

làm căn cứ để dự đoán tương lai phục vụ cho việc xây dựng định mức sát với 

điều kiện thực tế hơn. Vì vậy, định mức chi phí là chỉ tiêu phản ánh mức hoạt 

động hữu hiệu cho kỳ dự toán sắp thực hiện. Đối với ngành xây lắp, thông 

thường các doanh nghiệp chủ yếu dựa vào định mức kinh tế kỹ thuật của 

ngành đã được Bộ xây dựng ban hành làm định mức chi phí cho doanh 

nghiệp. Định mức do Bộ xây dựng ban hành áp dụngchung trong cả nước vì 

vậy muốn sản xuất có hiệu quả các nhà quản trị phải nghiên cứu và xây dựng 

định mức thực tế cho phù hợp hơn với điều kiện của doanh nghiệp trên cơ sở 

định mức chung của ngành. Hơn nữa định mức kinh tế kỹ thuật của ngành 

được xây dựng có thể chưa bao quát được những điều kiện, đặc điểm, kỹ 
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thuật cụ thể của doanh nghiệp. Do đó, để doanh nghiệp có thể dự toán sản 

xuất kinh doanh hợp lý, sát với điều kiện cụ thể thì cần phải xây dựng định 

mức chi phí riêng cho doanh nghiệp. 

Hệ thống dự toán chi phí sản xuất 

Trước khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tất cả các doanh 

nghiệp đều có kế hoạch chi tiêu, từ đó là cơ sở để lập các dự toán chi phí sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, lập dự toán là khâu rất quan trọng 

đối với các doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định tới việc quản lý chi phí sản 

xuất kinh doanh.  

Việc lập dự toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh 

nghiệp xây lắp phải dựa trên nhiều nguồn thông tin có tính căn cứ được sử 

dụng một cách đồng bộ như; thông tin về kinh tế tài chính trong nước và trên 

thế giới, quan hệ cung cầu hàng hóa, quan hệ tài chính với các bên liên quan, 

sự đồng bộ trong điều hành các hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức và chất 

lượng thông tin kế toán của niên độ tài chính đã qua cùng với khả năng phân 

tích, dự đoán của nhà quản lý.  

Cụ thể quy trình lập dự toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây 

lập được thực hiện như sau: 

* Tổng dự toán công trình: Là tổng mức chi phí cần thiết cho việc đầu 

tư xây dựng công trình thuộc dự án được tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế 

kỹ thuật thi công. Tổng dự toán công trình được xác định trên cơ sở năng lực 

sản xuất theo thiết kế, khối lượng công tác chủ yếu và suất đầu tư, giá chuẩn, 

đơn giá tổng hợp do cơ quan có thẩm quyền ban hành.   

Công thức sau xác định tổng dự toán công trình: 
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Tổng dự 

toán công 

trình 

= 
Giá trị dự 

toán xây 

lắp (Gxl) 

+ 

Giá trị dự 

toán mua sắm 

thiết bị (Gtb) 

+

Dự toán 

các chi phí 

khác (Gk) 

+

Dự toán chi 

phí dự 

phòng (Gdp) 

 

 

(Nguồn:  Thông tư 06/2016/TT-BXD) 

Trong đó:  

Giá trị dự toán xây lắp (Gxl) công trình là toàn bộ các chi phí về xây 

dựng và lắp đặt của từng hạng mục công trình, loại công tác và kết cấu của 

công trình đó, bao gồm chi phí xây lắp các hạng mục xây dựng mới và các 

hạng mục xây lắp khác. 

Giá trị dự toán mua sắm thiết bị (Gtb) bao gồm chi phí mua sắm thiết bị 

công nghệ và các trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt của 

công trình, chi phí vận chuyển, bảo quản, bảo dưỡng tại hiện trường, thuế và 

phí bảo hiểm thiết bị công trình. 

Dự toán các chi phí khác (Gk) bao gồm chi phí ở giai đoạn chuẩn bị 

đầu tư như chi phí điều tra, khảo sát, tư vấn đầu tư, tuyên truyền quảng 

cáo,…chi phí ở giai đoạn thực hiện đầu tư, chi phí ở giai đoạn kết thúc xây 

dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng. 

Dự toán chi phí dự phòng (Gdp) là các khoản dự phòng cho các khối 

lượng phát sinh do thay đổi thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, dự phòng cho các khối lượng phát sinh không lường 

trước được, dự phòng trượt giá, lạm phát… 

* Dự toán xây lắp hạng mục công trình 

- Xác định dự toán xây lắp khi có đơn giá dự toán tổng hợp: giá trị dự 

toán xây lắp được xác định trên cơ sở khối lượng công tác (tiên lượng) và đơn 

giá dự toán tổng hợp. 

(2.1) 
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- Xác định giá trị dự toán xây lắp khi không có đơn giá dự toán tổng 

hợp: trong trường hợp tại khu vực xây dựng chưa có đơn giá tổng hợp thì có 

thể dùng chi phí đơn vị để tính toán.  

+ Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: được lập trên cơ sở dự toán 

khối lượng xây lắp, định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chênh lệch 

về vật liệu (nếu có).  

Công thức xác đinh dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp như sau: 

Dự toán 

chi phí 

nguyên vật 

liệu trực 

tiếp 

= 
n

i 1=
∑  

Dự toán 

khối lượng 

công tác 

xây lắp  

thứ i 

x 

Định mức 

phí vật liệu 

của công 

tác xây lắp 

thứ i 

x 

Chênh 

lệch vật 

liệu 

(nếu 

có) 

 

        (Nguồn:  Thông tư 06/2016/TT-BXD) 

+ Dự toán chi phí nhân công trực tiếp: được lập căn cứ vào khối lượng 

công tác xây lắp, định mức thời gian xây dựng và định mức theo đơn giá giờ 

công trực tiếp.  

Công xác định dự toán chi phí nhân công trực tiếp như sau: 

Dự toán  

chi phí  

nhân công 

 trực tiếp 

= 
n

i 1=
∑  

Dự toán 

khối lượng 

công tác 

xây lắp 

thứ i 

x 

Định mức 

thời gian 

xây dựng 

công tác xây 

lắp thứ i 

x 

Định mức 

theo đơn 

giá giờ 

công trực 

tiếp 

 

  (Nguồn:  Thông tư 06/2016/TT-BXD) 

 

(2.2) 

(2.3) 
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+ Dự toán chi phí máy thi công: được lập dựa trên cơ sở dự toán khối 

lượng công tác xây lắp, định mức chi phí máy thi công và hệ số điều chỉnh 

máy thi công.  

Công thức xác đinh dự toán chi phí máy thi công:  

Dự toán 

chi phí 

máy thi 

công 

= 

n

i 1=
∑  

Dự toán 

khối lượng 

công tác 

xây lắp 

thứ i 

x 

Định mức 

chi phí máy 

thi công 

của công 

tác xây lắp 

thứ i 

x 

Hệ số 

điều 

chỉnh 

chi phí 

máy thi 

công 

 

     (Nguồn:  Thông tư 06/2016/TT-BXD) 

+ Dự toán chi phí sản xuất chung: Đây là khoản mục chi phí gián tiếp 

đối với từng công trình, hạng mục công trình nên thông thường dự toán chi 

phí sản xuất chung được căn cứ vào định mức chi phí chung theo quy định 

hiện hành của nhà nước đối với công trình có một hạng mục xây lắp, còn các 

công trình có nhiều hạng mục xây lắp thì sau khi xác định chi phí chung cho 

toàn bộ công trình sẽ phân bổ chi phí sản xuất chung của toàn bộ dự án cho 

từng hạng mục theo tỷ trọng chi phí trực tiếp của từng công trình.  

Công thức xác đinh dự toán chi phí sản xuất chung: 

Dự toán chi phí 

sản xuất chung 
= 

Định mức chi 

phí chung (%) 
x 

Chi phí 

 trực tiếp 
  

        (Nguồn:  Thông tư 06/2016/TT-BXD) 

*Lập dự toán giá thành sản phẩm xây lắp: 

Giá thành sản phẩm xây lắp là một phận của chi phí sản xuất và xã hội 

để thực hiện công tác xây dựng (tức là 1 phần của Gxd), là bộ phận chi phí mà 

(2.4) 

(2.5) 
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doanh nghiệp sử dụng để thực hiện công tác xây lắp. Như vậy, giá thành sản 

phẩm xây lắplà tất cả các chi phí bằng tiền mà doanh nghiệp sử dụng để thực 

hiện công tác xây lắp, nó bao gồm các chi phí trực tiếp và chi phí chung.  

Giá thành xây lắp được dự toán căn cứ vào dự toán các khoản mục chi 

phí như: dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công 

trực tiếp, dự toán chi phí sử dụng máy thi công, dự toán chi phí sản xuất 

chung. 

2.5.3. Báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp xây lắp 

Báo cáo quản trị thường được soạn thảo linh hoạt tuỳ theo yêu cầu sử 

dụng thông tin của nhà quản trị. Kỳ báo cáo của kế toán quản trị thường 

xuyên hơn và ngắn hơn kỳ báo cáo của kế toán tài chính và thường gắn liền 

với một mặt hoạt động để đưa ra một quyết định cụ thể. Luận văn xin đề cập 

đến một số báo cáo có tính chất điển hình, phản ánh nội dung cơ bản nhằm 

đạt được mục đích ra quyết định quản trị chi phí. 

Báo cáo chi phí sản xuất 

Mục đích của báo cáo là cung cấp cho nhà quản lý những thông tin về 

chi phí sản xuất theo từng đối tượng tập hợp chi phí và theo từng khoản mục 

chi phí. 

Để lập báo cáo chi phí sản xuất kế toán căn cứ sổ chi tiết và sổ tổng 

hợp chi phí sản xuất trong kỳ theo đối tượng tập hợp chi phí. 

Phương pháp lập báo cáo là căn cứ vào sổ chi tiết và sổ tổng hợp chi 

phí tiến hành liệt kê các khoản mục chi phí theo từng đối tượng tập hợp chi 

phí, mỗi đối tượng được theo dõi trên cùng một dòng. 

Báo cáo giá thành sản phẩm: 
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Báo cáo giá thành sản phẩm nhằm cung cấp thông tin về tổng giá thành 

sản xuất thực tế của từng sản phẩm trên cơ sở đó so với giá thành kế hoạch để 

đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của từng đơn vị trong doanh 

nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch và đưa ra các 

quyết định liên quan đến việc định giá sản phẩm tương tự. 

Căn cứ để lập báo cáo là bảng tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành 

sản phẩm. 

Phương pháp lập báo cáo này như sau: Liệt kê các chỉ tiêu giá thành kế 

hoạch, giá thành thực tế theo từng sản phẩm, tổng giá thành cho từng sản 

phẩm trong doanh nghiệp, mỗi đối tượng giá thành được theo dõi trên cùng 

một dòng. 

Báo cáo thực hiện kế hoạch: 

Báo cáo này cung cấp thông tin về thực hiện kế hoạch trong kỳ báo cáo 

thông qua các chỉ tiêu trên báo cáo để giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp đánh 

giá đúng tình hình doanh nghiệp và đua ra các giải pháp nhằm giúp doanh 

nghiệp thực hiện tốt hơn những chỉ tiêu kế hoạch sẽ đưa ra trong kỳ tiếp theo. 

Cơ sở lập là các báo cáo chi tiết, báo cáo tổng hợp phản ánh thực tế tình 

hình doanh nghiệp trong kỳ và cùng kỳ năm trước, các dự toán ngân sách, các 

kế hoạch đã lập đầu kỳ. 

Phương pháp lập lập báo cáo như sau: Liệt kê các chỉ tiêu đã xây dựng 

trong kế hoạch đầu kỳ, mỗi chỉ tiêu một dòng, thể hiện sự so sánh đối với số 

liệu kế hoạch và số liệu thực hiện cùng kỳ năm trước trên các cột tương ứng. 
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2.5.4. Phân tích chi phí trong quan hệ với kết quả kinh doanh và lợi nhuận, 

ra quyết định chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 

Về mặt phân tích để ra quyết định, kế toán quản trị đặc biệt quan tâm 

tới mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận, phân tích hoà vốn, phục vụ 

cho việc ra quyết định ngắn hạn như: Quyết định tiếp tục hay chấm dứt sản 

xuất kinh doanh một bộ phận, quyết định trong điều kiện năng lực sản xuất 

kinh doanh bị giới hạn, quyết định có chấp nhận một đơn đặt hàng, ký kết hợp 

đồng hay không. 

Nội dung phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận: 

Các khái niệm cơ bản: 

- Số dư đảm phí biểu hiện của mối quan hệ cơ bản của chi phí – khối 

lượng  - lợi nhuận, được dùng để mô tả là phần còn lại của doanh thu sau khi 

trừ các biến phí tạo nên doanh thu đó. 

Số dư đảm phí = Doanh thu –Biến phí 

- Mức số dư đảm phí đơn vị: Là chênh lệch giữa đơn giá bán với biến 

phí một sản phẩm. 

- Tỷ lệ số dư đảm phí: Là mối quan hệ giữa tổng mức số dư đảm phí 

với tổng doanh thu hoặc mối quan hệ giữa biến phí một sản phẩm với đơn giá 

bán và được biểu hiện bằng số %. 

Mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận được thể hiện chủ 

yếu trong việc phân tích điểm hoà vốn. Thông qua việc phân tích đIểm hoà 

vốn cho phép ta xác định được mức doanh thu với khối lượng sản phẩm và 

thời gian cần đạt được để bù đắp chi phí đã bỏ ra. 

Phân tích điểm hoà vốn trong tiêu thụ: 
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Điểm hoà vốn là điểm mà tại đó doanh thu vừa đủ bù đắp hết chi phí 

hoạt động kinh doanh đã bỏ ra, trong điều kiện giá bán được chủ đầu tư chấp 

nhận:  

                             Định phí 

Sản lượng hoà vốn =                                                                               (2.6) 

                                            Mức dư đảm phí đơn vị 

                                    Định phí 

Doanh thu hoà vốn =                                                                             (2.7) 

                                Tỷ lệ số dư đảm phí 

Phân tích điểm hoà vốn sẽ giúp cho nhà quản lý xem xét quá trình kinh 

doanh một cách chủ động và tích cực, trong mối liên hệ nhiều yêu tố tác động 

tới lợi nhuận, cho phép xác định rõ ràng vào lúc nào trong kỳ kinh doanh hay 

mức sản xuất và tiêu thụ bao nhiêu sẽ đạt điểm hoà vốn, từ đó ra quyết định 

để hoạt động sản xuất đạt hiệu quả cao. 

Các chỉ tiêu lợi nhuận: 

Điểm hoà vốn cho ta thấy ranh giới của mức doanh thu tạo ra lợi nhuận 

với mức doanh thu không tạo ra lợi nhuận hay bị lỗ. Căn cứ vào các chỉ tiêu 

xác định điểm hoà vốn, kết hợp với lợi nhuận mà doanh nghiệp mong muốn, 

ta có thể xác định được lượng sản phẩm hay doanh thu cần thiết để đạt được 

lợi nhuận mong muốn theo công thức: 

                Định phí + Lợi nhuận mong muốn 

     Sản lượng hoặc doanh thu    =                                                                  (2.8) 

      đạt lợi nhuận mong muốn      Mức (tỷ lệ) số dư đảm phí đơn vị  

Khi doanh nghiệp muốn dự kiến tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thì doanh 

thu cần thiết để đạt tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (ROS) sẽ là bao nhiêu: 
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                                      Lợi nhuận 

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (ROS)  =                                         (2.9) 

                                              Doanh thu     

                                                                                Định phí 

Doanh thu để đạt ROS dự kiến     =                                                                                        

                                                                   Tỷ lệ số dư đảm phí dự kiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.10) 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương II luận văn đã trình bày các vấn đề thuộc cơ sở lý luận 

về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các 

doanh nghiệp xây lắp. Từ phân tích đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp 

ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp; 

vai trò, nhiệm vụ của kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp, luận 

văn đã trình bày bản chất của chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trên góc độ 

kế toán tài chính và góc độ kế toán quản trị. 

Trên góc độ kế toán tài chính, luận văn đã trình bày được đối tượng, 

phương pháp hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp cũng như 

trình tự hạch toán CPSX, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối 

kỳ và tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành. 

Trên góc độ kế toán quản trị, luận văn đã đề cập được nội dung của kế 

toán quản trị CPSX và tính giá thành sản phẩm, xác định các trung tâm chi 

phí, xây dựng hệ thống định mức và lập dự toán CPSX, đề cập các loại báo 

cáo quản trị về chi phí và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 

và thực hiện việc phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận 

nhằm phục vụ cho việc ra quyết định sản xuất kinh doanh của lãnh đạo doanh 

nghiệp. 
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CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 

CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN 

3.1. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần 

VT Vạn Xuân 

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân được Sở kế hoạch & đầu tư thành phố 

Hà Nội cấp giấy phép hoạt động sản xuất kinh doanh lần đầu vào tháng 

5/2006 đến nay công ty đã hoạt động được 10 năm, với đội ngũ nhân viên ban 

đầu chỉ 5 người, đến nay số lượng công nhân viên của công ty hơn 100 người 

với doanh thu năm 2015 đạt 150 tỷ đồng. Với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo 

và cán bộ công nhân viên công ty và để chủ động hơn trong việc huy động 

vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2010 Công ty đã được Sở 

chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán 

Hà Nội với mã cổ phiếu là VAT. 

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân với đội ngũ lãnh đạo trẻ, đội ngũ cán 

bộ gồm các Tiến sỹ, thạc sỹ, các kỹ sư nhiều kinh nghiệm cùng với các kỹ sư 

trẻ sẽ không ngừng đổi mới, đưa Công ty lên một tầm cao mới với mục tiêu là 

trởthành công ty xây lắp hàng đầu tại Việt Nam và có vị thế trong khu vực và 

trên thế giới. 

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty là: 

Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 500kV (Doanh nghiệp chỉ 

được kinh doanh một hoặc nhiều ngành nghề này theo đúng quy định của 

pháp luật) ; 

Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 110kv ; 
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Và những lĩnh vực khác theo giấy phép của công ty 

3.1.2. Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty 

Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty về cơ bản cũng như quy 

trình sản xuất của ngành xây dựng cơ bản nói chung. Khi có thông tin về công 

trình, dự án (thông tin trên báo đấu thầu và thông tin từ các đối tác công ty 

cung cấp dịch vụ cung cấp), dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc, phòng kế 

hoạch vật tư thực hiện làm hồ sơ thầu. Hồ sơ thầu của công ty thường chia 

làm các phần gồm; dự toán dự thầu, hồ sơ năng lực về tài chính, hồ sơ năng 

lực về nhân sự, năng lực sản xuất kinh doanh của công ty. Đối với công trình 

dưới 1 tỷ đồng thông thường chủ đầu tư thực hiện chỉ định thầu, nhưng đối 

với gói từ 1 tỷ đồng trở lên bắt buộc phải tổ chức đấu thầu. 

Sau khi hồ sơ thầu thực hiện xong được đóng gói gửi tới chủ đầu tư để 

dự thầu. Nếu công ty trúng thầu, sau khi ký hợp đồng thì bắt đầu tổ chức thực 

hiện thi công.  

Sau khi kí hợp đồng kinh tế Công ty bàn giao công việc về các đội triển 

khai thực hiện thi công công trình theo hợp đồng với chủ đầu tư. Các đội tiếp 

nhận hồ sơ tài liệu các công trình xây lắp, căn cứ vào kế hoạch được giao và 

các biện pháp đã được thông qua giám đốc Công ty, đội thi công phân công 

nhiệm vụ cho từng cán bộ cụ thể, tổ chức triển khai việc thi công từng phần 

và toàn bộ công trình. Về tiến độ các đội xây dựng có trách nhiệm thực hiện 

việc lập kế hoạch, theo dõi và báo cáo theo qui định lập và theo dõi kế hoạch 

sản xuất.Về chất lượng các công trình đội trưởng đội thi công có trách nhiệm 

thực hiện theo biện pháp thi công theo đúng bản vẽ thiết kế đảm bảo kỹ thuật 

chất lượng theo các tiêu chuẩn hiện hành và các qui định liên quan đến công 

tác kỹ thuật chất lượng, mua vật tư, thuê thầu phụ và đảm bảo công tác an 

toàn trong quá trình thi công. Tất cả các công việc sau khi hoàn thành đều 
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phải được nghiệm thu để thực hiện các công việc khác tiếp theo. Chỉ được 

nghiệm thu các công việc xây lắp đã hoàn thành hoàn toàn phù hợp với bản vẽ 

thiết kế và các bổ sung được chủ đầu tư phê duyệt. Sau khi hoàn thành và 

nghiệm thu bàn giao sản phẩm thì đội thực hiện hoàn công và lưu hồ sơ tại 

công ty. 

Quy trình sản xuất kinh doanh cơ bản của công ty được thể hiện qua sơ 

đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Sơ đồ 3.1. Quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty 

3.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ảnh hưởng đến 

kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm xây lắp 

Hầu hết các công trình xây lắp của công ty rải đều khắp các tỉnh trong 

cả nước và các công trình đều ở ngoài trời, thời gian thi công thường dài, vật 

 Ký hợp đồng với chủ đầu tư 

Tổ chức giao thầu nội bộ 

Chuẩn bị nhân lực, nguyên vật liệu và 
máy móc 

Thi công các giai đoạn của công trình 

Nghiệm thu, bàn giao 

Hoàn công 

Lưu hồ sơ 
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tư vật liệu được cung cấp theo tiến độ thi công, không có kho chuyên dùng 

nên thỉnh thoảng xẩy ra hiện tượng mất mát vật tư. Hiện tại Công ty chủ yếu 

thực hiện hình thức giao khoán thẳng cho các đội theo một tỷ lệ phần trăm 

nhất định trên doanh thu (tùy thuộc vào giá trúng thầu để Ban giám đốc đưa ra 

mức khoán phù hợp sau khi thương thảo với các đội trưởng) nên công ty 

không phải kiểm soát phần chi phí của các đội khoán gọn này, kế toán công ty 

chỉ đôn đốc các đội trưởng trả chứng từ đúng tiến độ, kiểm tra tính hợp lý, 

hợp lệ của chứng từ và thực hiện thanh quyết toán chi phí cho các đội.  

Trường hợp bên nhận khoán là tổ chức: Sau khi ký hợp đồng giao 

khoán bên nhận khoán thực hiện tạm ứng 20% của hợp đồng, phần còn lại tự 

bỏ vốn thực hiện. Khi công việc hoàn thành hai bên ký biên bản  nghiệm thu 

khối lượng bên nhận khoán tiến hành xuất hóa đơn theo khối lượng mình 

nhận khoán, làm thanh lý hợp đồng và gửi sang phòng Tài chính kế toán công 

ty làm thanh toán 

Trường hợp bên nhận khoán là cá nhân: Sau khi ký hợp đồng giao 

khoán, cá nhân tạm ứng 20% của hợp đồng, phần còn lại tự bỏ vốn thực hiện. 

Trong quá trình thi công công trình bên nhận khoán tập hợp các chứng từ về 

NVL, nhân công, chi phí chung theo tỷ lệ nhận khoán, làm bảng kê chứng từ 

và chuyển về phòng kế toán, sau khi công trình được nghiệm thu và chứng từ 

tập hợp đầy đủ, kế toán công ty sẽ tiến hành thanh toán cho bên nhận khoán. 

Đối với các đội thuộc công ty quản lý (không theo hình thức khoán 

gọn), đội trưởng ăn lương công ty và thực hiện công việc công ty giao, với 

các đội này thì công ty trực tiếp mua vật tư và cấp vật tư theo tiến độ và theo 

yêu cầu của đội trưởng. Nhân công đa phần là thuê nhân công tại chỗ nên việc 

kiểm soát đơn giá thuê thực tế là tương đối khó khăn. Những yếu tố này là 

một trong các tác nhân khiến giá thành sản phẩm xây lắp thường cao hơn thực 
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tế. Vì kế toán chỉ căn cứ vào dự toán định mức và chứng từ các đội gửi về để 

đối chiều, tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm chứ không kiểm soát 

được chi phí thực tế của công trình đó. 

3.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất của công ty 

Tổ chức bộ máy quản lý của công ty được thể hiện qua sơ đồ ở phụ lục2 

Theo đó tổ chức bộ máy công ty bao gồm: 

Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là 

cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty.. 

Hội đồng quản trị: 

Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, các thành viên Hội đồng 

quản trị do cổ đông bầu ra. Hội đồng quản trị đại diện cho cổ đông, có toàn 

quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan  đến mục đích, 

quyền lợi của Công ty. 

Ban Giám đốc:  

Giám đốc là người điều hành và quyết định cao nhất về tất cả các vấn 

đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước 

Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 

Phòng thực hiện dự án: 

Chức năng của phòng thực dự án bao gồm: 

- Thực hiện các dự án lớn của công ty; 

- Tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện các dự án, phân tích hiệu 

quả kinh tế các công trình, các dự án đầu tư; 
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- Phối hợp với các phòng chức năng của Công ty để tổ chức nghiệm thu 

kỹ thuật, nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ quyết toán các hạng mục công 

trình, các dự án đầu tư khi hoàn thành. 

Phòng Kế hoạch - Vật tư:  

Có chức năng trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, làm hồ sơ 

thầu, bóc tách khối lượng của các công trình, lập dự toán thi công. Ngoài ra 

phòng còn có bộ phận thực hiện nhiệm vụ mua bán vật tư thiết bị cho các 

công trình. Hai mảng này được bố trí nhân sự độc lập với nhau, nội dung công 

việc không ảnh hưởng tới nhau. Phòng có 5 cán bộ thì 3 cán bộ làm công tác 

kế hoạch và 2 cán bộ làm công tác mua bán vật tư, thiết bị . 

Phòng Hành chính tổng hợp:  

Phòng Tổ chức Hành chính có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban 

giám đốc Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động của Công ty; thực hiện 

công tác tổ chức, quản lý lao động và thực hiện các chế độ chính sách đối với 

người lao động, quản lý công tác hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ của 

Công ty.  

Phòng Tài chính - Kế toán:  

Thu thập, xử lý thanh toán số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung 

công việc theo chuẩn mực và chế độ kế toán - kiểm 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; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm 

pháp luật về tài chính, kế toán; phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu 

đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính của Công ty; 

tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số 

liệu kế toán theo đúng quy định. 
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Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo 

khác.Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn, quỹ. 

Hướng dẫn kịp thời các chế độ, chính sách tài chính theo quy định. 

Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm 

vụ theo sự phân công của Giám đốc Công ty. 

Các đội thi công xây lắp: 

Gồm các kỹ sư hoạt động nhiều năm trong các lĩnh vực xây dựng gồm: 

Thi công xây lắp các công trình đường dây và TBA; 

Thi công xây lắp các công trình bưu chính viễn thông, phát thanh 

truyền hình, điện tử, tin học và chống sét; 

Giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng; 

Chi nhánh phía nam: 

Chi nhánh phía Nam có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại 

Công ty đang bố trí xí nghiệp xây lắp điện & viễn thông miền Nam để thực 

hiện các dự án tại Miền Nam.  

3.1.5. Tổ chức bộ máy kế toán và vận dụng chế độ kế toán trong doanh 

nghiệp 

Tổ chức bộ máy kế toán 

Công ty cổ phần VT Vạn Xuân áp dụng hình thức “Kế toán tập trung” 

tức là toàn bộ công tác kế toán đều được tiến hành tập trung tại phòng kế toán 

tài chính Công ty. Hàng tháng các tổ đội căn cứ các chứng từ để lập bảng kê 

và gửi các hoá đơn, chứng từ, các bảng phân bổ vật liệu cho nhân viên kế toán 

phụ trách liên quan để kế toán công ty tổng hợp và hạch toán sổ sách. Mô 

hình kế toán Công ty áp dụng là mô hình kết hợp giữa kế toán tài chính và kế 
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toán quản trị; Nghĩa là một nhân viên đảm nhiệm cả vài trò kế toán tài chính 

và kế toán quản trị phần hành mà nhân viên đó chịu trách nhiệm.  

Bộ máy kế toán của Công ty tổ chức theo hình thức tập trung được mô 

tả qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.2. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân 

(Nguồn: Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân) 

Kế toán trưởng (trưởng phòng kế toán): Phụ trách chỉ đạo thực hiện 

công tác kế toán, điều hành công việc chung trong phòng, chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và giám đốc Công ty về nghiệp vụ chuyên môn kế toán tài 

chính của đơn vị và mọi hoạt động của phòng. Với chức năng là giúp giám 

đốc Công ty tổ chức thực hiện công tác kế toán của Công ty theo quy định của 

pháp luật, phù hợp với mô hình sản xuất của Công ty, giúp giám đốc Công ty 

tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tài chính kế toán, 

luật quản lý thuế và các quy định tài chính ghi trong điều lệ của Công ty. 

Kế toán tổng hợp: Theo dõi tổng quát và thực hiện thanh quyết toán với 

các đội xây lắp. Hạch toán vào phần mềm phần hành phụ trách, thực hiện lập 

các báo cáo tài chính định kỳ gửi các cơ quan chức năng theo quy định và báo 

cáo quản trị định kỳ và khi có yêu cầu. Xác định kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh và trích lập quỹ, bảo quản lưu trữ các tài liệu số liệu kế toán. Thực 

Trưởng phòng 

Kế toán 
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Kế toán chi 
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và tính giá 

thành 
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hiện tính lương và hạch toán lương cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong 

Công ty. 

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm: Có nhiệm vụ đôn 

đốc các đội tập hợp và chuyển chứng từ về Công ty đảm bảo tiến độ, thực 

hiện cân đối chi phí và hạch toán tính giá thành sản phẩm xây lắp . 

Kế toán vật tư, TSCĐ: Tập hợp chứng từ vật tư,tài sản, hạch toán chi 

tiết tổng hợp theo dõi nhập - xuất - tồn, theo hai chỉ tiêu là số lượng và giá trị, 

đồng thời phải theo dõi vật tư theo từng nhóm, từng loại và vật tư cung cấp 

cho từng hạng mục công trình. Bên cạnh đó phải theo dõi chi tiết sự biến động 

của tài sản cố định thông qua các chỉ tiêu, nguyên giá, giá trị hao mòn và giá 

trị còn lại. 

Kế toán thanh toán: tổ chức hạch toán chi tiết tổng hợp tình hình thu- 

chi-tồn quỹ tiền mặt, thanh toán nội bộ và bên ngoài Công ty. Theo dõi, hạch 

toán và đối chiếu tài khoản ngân hàng, thực hiện nộp các khoản thuế theo quy 

định, thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên. 

Kế toán ngân hàng: Thực hiện hạn mức vay vốn tại các ngân hàng và 

làm các thủ tục để giải ngân vay vốn tại ngân hàng khi Công ty có nhu cầu. 

Thủ quỹ: cùng với kế toán tiến hành trực tiếp thu - chi tiêu theo hóa 

đơn chứng từ và chịu trách nhiệm quản lý tiền mặt của Công ty ngoài ra còn 

thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng. 

Các chính sách kế toán chung 

Hiện tại Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm 

theo thông tư 200/2014 ngày 22/12/2014của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung 

quyết định 15/2006/QĐ-BTC.  
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Hình thức kế toán áp dụng: hình thức kế toán Nhật ký chung, trên phần 

mềm kế toán Vacom 

Niên độ kế toán: Bắt đầu từ 01/01/N đến 31/12/N 

Đồng tiền hạch toán: Đồng Việt Nam 

Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 

Để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán công ty 

sử dụng các tài khoản sau: 

TK 632: Giá vốn hàng bán 

TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

TK 152: Nguyên vật liệu 

Các tài khoản này được mở chi tiết cho từng đối tượng tập hợp chi phí 

là công trình, hạng mục công trình. Công ty không thực hiện mở các tài 

khoản; TK621, TK622, TK623, TK 627 để tập hợp chi phí sản xuất của mình. 

Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung trên phần mềm kế 

toán Vacom. 

Sổ sách sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp:  

Sổ thẻ kế toán chi tiết:  

Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm, hàng hoá 

Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 

Thẻ tính giá thành sản phẩm 

Sổ chi tiết tạm ứng khoán nội bộ 
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Sổ chi tiết giá vốn hàng bán. 

Bảng tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: Cuối quý, kế 

toán chi tiết dựa trên các sổ chi tiết lập Bảng tổng hợp chi tiết, đối chiếu số 

liệu trên bảng tổng hợp chi tiết với Bảng cân đối số phát sinh do kế toán tổng 

hợp lập. 

Công tác lưu trữ chứng từ: Cuối ngày kế toán chi tiết tiến hành kiểm 

tra và lưu chứng từ của phần hành mình đảm nhiệm. Cuối tháng toàn bộ 

chứng từ sẽ được kế toán tổng hợp tợp hợp, kiểm tra, làm báo cáo thuế và 

thực hiện lưu trữ chứng từ. 

Hệ thống báo cáo kế toán của công ty 

Định kỳ theo quy định Công ty phải lập các báo cáo thuế, báo cáo kế 

toán tài chính như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo quý, năm, bảng 

cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định gửi các cơ quan 

có thẩm quyền như Cơ quan thuế, Cục thống kê... Ngoài ra, vì công ty niêm 

yết trên sàn chứng khoán nên hàng quý Công ty phải nộp báo cáo lên Sở giao 

dịch chứng khoán Hà Nội muộn nhất vào ngày 20 của tháng đầu quý tiếp 

theo. Định kỳ 6 tháng công ty phải nộp báo cáo có kiểm toán của đơn vị kiếm 

toán độc lập lên Sở giao dịch chứng khoán và các báo cáo quản trị khi có yêu 

cầu của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị.  

Việc sử dụng phần mềm đã giúp giảm bớt đáng kể khối lượng công 

việc của kế toán và việc thực hiện cũng  được nhanh gọn và đơn giản hơn.  
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3.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây 

lắp tại Công ty trên góc độ kế toán tài chính 

3.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản 

phẩm 

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là các công trình, hạng mục công 

trình mà công ty đã ký hợp đồng với chủ đầu tư. Đối tượng tính giá thànhcủa 

công ty được xác định là công trình, hạng mục công trình hoặc từng giai đoạn 

thi công hoàn thành được chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu. Đối với những công 

trình có giá trị lớn, thời gian thi công kéo dài Công ty thường đề nghị chủ đầu 

tư tách từng hạng mục nhỏ hơn và nghiệm thu thanh toán theo các hạng mục 

đó, đối với các công trình có giá trị bé thường khi hoàn thành công trình mới 

được chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán. 

Để công tác tập hợp chi phí và tính giá thành được chính xác và dễ 

dàng hơn, mỗi công trình, hạng mục công trình từ khi khởi công đến khi hoàn 

thành đều được kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành mở sổ chi tiết 

TK154 theo dõi riêng theo từng công trình, hạng mục công trình. 

Công ty cổ phần VT Vạn Xuân sử dụng phần mềm kế toán Vacom, do 

vậy mỗi công trình được mã hóa trên máy để tiện cho kế toán tập hợp chi 

phí. Việc gán mã cho mỗi công trình được kế toán tiến hành khai báo từ khi 

bắt đầu thi công công trình. 

3.2.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của công ty 

Các công trình của công ty thi công chủ yếu là lắp đặt các đường dây và 

trạm biến áp cho điện lực các tỉnh và Tổng công ty điện lực Miền Bắc và công 

việc đầu tiên khi tiếp nhận thông tin của một công trình mới là việc lập dự 

toán chi tiết cho khối lượng sản phẩm dự kiến cung cấp lắp đặt cho dự án đó 

theo khoản mục chi phí. Vì vậy, chi phí sản xuất của doanh nghiệp được phân 
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loại theo công dụng kinh tế là chủ yếu. Theo đó chi phí sản xuất được chia 

thành các khoản mục chi phí: 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:  

Là loại chi phí trực tiếp nên chi phí nguyên vật liệu được hạch toán trực 

tiếp vào từng đối tượng sử dụng (công trình, hạng mục công  trình) theo giá 

mua thực tế của nguyên vật liệu đó.  

Nguyên vật liệu thường được sử dụng tại các công trình của công ty 

bao gồm: 

Nguyên vật liệu chính gồm: Cáp nhôm, cáp điện, chuỗi néo, cột bê tông, 

cột sắt, gông, xà, tủ điện… 

Vật liệu phụ gồm: Đầu cốt, ghip, cầu chì, cầu giao, cát, đá, sỏi, xi măng… 

Nhiên liệu gồm: Xăng, dầu… 

Thiết bị lắp đặt gồm:  Công tơ điện, tủ biến áp… 

Chi phí nhân công trực tiếp:  

Là toàn bộ tiền lương chính, phụ cấp và các khoản có tính chất lương 

của công nhân trực tiếp tham gia xây lắp công trình. Nó bao gồm tiền lương 

trả theo thời gian, trả theo khối lượng công việc hoàn thành, làm thêm giờ, 

tiền thưởng thường xuyên và đột xuất của công nhân trực tiếp tại công trường. 

Lương nhân công trực tiếp làm việc tại công trình của Công ty đa phần 

là lương khoán cho nhân công địa phương, một số ít lương nhân công trực 

tiếp ký hợp đồng với công ty. Lương khoán được trả theo khối lượng công 

việc được khoán hoàn thành. Thông thường đội trưởng sẽ ký hợp đồng trực 

tiếp với một người đướng đầu nhóm nhân công và theo dõi quá trình thực 

hiện, nghiệm thu công việc và quyết toán tiền nhân công. Một số công trình 
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công ty sẽ trực tiếp ký hợp đồng với một số nhà thầu phụ đảm nhận thi công, 

sau khi công việc hoàn thành công ty tiến hành nghiệm thu và thanh toán tiền. 

Chi phí sử dụng máy thi công:  

Là các chi phí trực tiếp liên quan tới việc sử dụng máy để hoàn thành 

sản phẩm xây lắp gồm chi phí khấu hao máy móc thiết bị, tiền thuê máy, tiền 

lương công nhân điều khiển máy thi công, chi phí về nhiên liệu, động lực 

dùng cho máy thi công.  

Các công trình của công ty thi công thường sử dụng hình thức hỗn hợp, 

tức vừa thi công bằng tay vừa thi công bằng máy, tùy vào từng công trình cụ 

thể mà đội trưởng la người quyết định hình thức thi công, tuy nhiên do đặc 

thù công việc là xây dựng các đường dây và trạm biến áp nên đa phần là sử 

dụng nhân công để thi công kéo cáp, máy thi công thường sử dụng là cẩu để 

dựng cột, hiện tại công ty không có cẩu nên khi có nhu cầu thường là đi thuê 

tại địa phương nơi công ty có công trình vì thế không phát sinh tiền lương 

điều khiển máy và tiền khấu hao máy 

Chi phí sản xuất chung 

Chi phí sản xuất chung của công ty bao gồm: 

- Chi phí vận chuyển, bốc dỡ; Do các công trình Công ty thi công 

thường ở các tỉnh xa, vật tư vật liệu nặng nề và công kềnh nên chi phí vận 

chuyển, bốc dỡ chiếm tỷ lệ đáng kể trong chi phí chung. 

- Chi phí thí nghiệm vật tư, vật liệu: Các vật tư, vật liệu phải được thí 

nghiệm về tiêu chuẩn trước trước khi đưa vào thi công, việc thí nghiệm này 

do một bên thứ 3 có phòng thí nghiệm đạt chuẩn thực hiện và công ty nhận 

kết quả và thực hiện trả chi phí thí nghiệm. Các giấy tờ chứng nhận thí 
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nghiệm vật liệu đạt chuẩn công ty phải cung cấp cho chủ đầu tư trong hồ sơ 

thanh toán. 

- Tiền lương nhân viên quản lý đội như đội trưởng, cán bộ kỹ thuật, 

khoản trích theo lương như BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ được tính theo tỷ 

lệ quy định trên tiền lương phải trả công nhân trực tiếp xây lắp và nhân viên 

quản lý đội (những người thuộc biên chế và ký hợp đồng với Công ty). 

- Chi phí nguyên vật liệu sử dụng cho việc quản lý sản xuất chung của 

đội. 

- Chi phí công cụ sản xuất phục vụ thi công và quản lý đội. 

- Chi phí thuê, mượn nhà ở. 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài như điện, nước, điện thoại… 

- Chi phí khác bằng tiền liên quan tới hoạt động của đội. 

Chi phí sản xuất được tập hợp trực tiếp cho các đối tượng tập hợp chi 

phí đã được xác định, với những chi phí có liên quan tới hai hoặc nhiều công 

trình thì kế toán phải thực hiện việc phân bổ chi phi chung đó theo tỷ lệ doanh 

thu của từng công trình. 

Các loại giá thành sử dụng trong công ty 

- Giá thành dự toán: Trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ 

Xây dựng ban hành và thông báo giá do Sở xây dựng các tỉnh, nơi công ty có 

công trình ban hành, trước khi tiến hành đấu thầu phòng Kế hoạch-kỹ thuật 

của công ty xây dựng giá thành dự toán dự thầu trên cơ sở đó xây dựng giá trị 

dự toán các công trình. 

- Giá thành thực tế: Khi công trình, hạng mục công trình hoàn thành, 

trên cơ sở sổ kế toán liên quan kế toán công ty tính giá thành thực tế của công 

trình phục vụ cho việc xác định giá vốn và kết quả kinh doanh của công trình. 
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3.2.3. Hạch toán kế  toán chi phí sản xuất  tại công ty 

Như đã trình bày ở trên, mặc dù công ty tuyên bố trong thuyết minh 

báo cáo tài chính hàng năm là hạch toán theo thông tư 200/2014 ngày 

22/12/2014 của Bộ Tài chính, song khi tập hợp chi phí sản xuất của các công 

trình kế toán chỉ sử dụng tài khoản 154 và quy trình hạch toán của Công ty 

được thể hiện trên phụ lục số 3 

Theo đó, hàng ngày sau khi tiếp nhận chứng từ chi phí công trình từ các 

đội trưởng và bộ phận mua vật tư kế toán giá thành tiến hành kiểm tra tính 

hợp lý, hợp lệ của chứng từ và hạch toán vào phần mềm kế toán. Phần mềm 

tự xử lý số liệu và cập nhật vào các sổ Nhật ký chung, sổ chi tiết TK154 -  sổ 

này được mở chi tiết cho từng công trình, sổ tổng hợp và các báo cáo tài 

chính, báo cáo quản trị…. 

Chứng từ gốc kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây 

lắp mà kế toán Công ty làm căn cứ ghi sổ như sau: 

Đối với chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp gồm: Hoá đơn tài chính; Phiếu 

nhập kho; Phiếu xuất kho; Các bảng kê vật tư, vật liệu; Biên bản bàn giao vật 

tư…Ngoài ra kế toán còn tham chiếu các chứng từ Hợp đồng kinh tế, Thanh lý 

hợp đồng, Phiếu thu, Phiếu chi…. 

Đối với chi phí nhân công trực tiếp gồm: Bảng chấm công, Bảng thanh 

toán tiền công, Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ, Hóa đơn tài chính…ngoài 

ra kế toán cũng kiểm tra các chứng từ liên quan  như: Hợp đồng giao khoán, 

Biên bản nghiệmthu khối lượng hoàn thành, Thanh lý hợp đồng. 

Đối với chi phí máy thi công: Do chi phí máy thi công của công ty 

l00% là máy đi thuê nên chi phí máy thi công của các công trình là chi phí phí 

thuê, không có tiền lương điều khiển máy và tiền khấu hao máy. Vì vậy 

chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ gồm: Hóa đơn tài chính, Biên bản nghiệm 
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thu khối lượng công việc hoàn thành và một số chứng từ khác liên quan như 

Hợp đồng thuê máy, Thanh lý hợp đồng… 

Chi phí sản xuất chung kế toán căn cứ các chứng từ gốc như: Hóa đơn 

tài chính, Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, bảng thành toán tiền lương, bảng 

chấm công, các bảng kê và các chứng từ liên quan như Hợp đồng kinh tế, 

Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, Biên bản thanh lý hợp 

đồng. 

Các chứng từ về nguyên vật liệu, nhân công, chi phí máy thi công, chi 

phí chung sau khi kiểm tra được kế toán giá thành hạch toán vào phần mềm 

kế toán, sau quá trình xử lý máy tính tự đông cập nhật số liệu lên sổ nhật ký 

chung (phụ lục số 4), sổ chi tiết TK 154 (phụ lục số 5), sổ chi tiết các tài 

khoản liên quan. Sổ tổng hợp TK 154 (phụ lục số 6) và các sổ tổng hợp các 

tài khoản có liên quan. Sau khi công trình hoàn thành được chủ đầu tư nghiệm 

thu, căn cứ vào biên bản nghiệm thu (phụ lục số7) kế toán thực hiện kết 

chuyển chi phí, tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành. 

3.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 

Sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ là khối lượng sản phẩm, công việc 

trong quá trình sản xuất xây lắp chưa đạt đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý theo 

quy định. Ở công ty cổ phần VT Vạn Xuân việc đánh giá sản phẩm xây lắp dở 

dang tuỳ thuộc vào phương thức thanh toán với bên giao thầu. 

Nếu thực hiện thanh toán khi công trình, hạng mục công trình hoàn 

thành toàn bộ bàn giao thì giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là tổng chi phí sản 

xuất kinh doanh được tập hợp đến thời điểm cuối kỳ. 

Nếu thực hiện thanh toán theo giai đoạn xây dựng hoàn thành bàn giao 

thì sản phẩm dở dang là khối lượng sản phẩm xây lắp đã thực hiện được đánh 

giá theo chi phí sản xuất kinh doanh thực tế. 
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Theo đó chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ của Công ty được kế toán 

tính bằng cách lấy tổng chi phí thực tế phát sinh trừ (-) đi giá thành sản phẩm. 

Trong đó, giá thành sản phẩm được kế toán xác định theo tỷ lệ phần trăm giữa 

chi phí thực tế đã phát sinh của công việc đã hoàn thành tại một thời điểm so 

với tổng chi phí dự toán củahợp đồng; 

3.2.5. Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 

Tại Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân, kế toán áp dụng phương pháp tính 

giá thành theo phương pháp trực tiếp. Trên cơ sở số liệu chi phí nguyên vật 

liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi 

phí sản xuất chung tập hợp được và giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối 

kỳ, kế toán tiến hành kết chuyển và tính giá thành sản phẩm xây lắp cho từng 

công trình,hạng mục công trình hoàn thành. 

Căn cứ hạch toán: Căn cứ vào biên bản nghiệm thu bàn giao công trình 

đưa vào sử dụng đã được ký giữa chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi 

công kế toán thực hiện công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn  thành. 

Tài khoản sử dụng và cách hạch toán  

Giá vốn công trình được kế toán công ty theo dõi trên tài khoản 632- 

Giá vốn  

Căn cứ biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng kế 

toán thực hiện bút toán kết chuyển chi phí công trình hoàn thành theo bút toán 

sau: 

Nợ TK 632 – Giá vốn 

     Có TK 154 – Chi phí chi tiết cho từng công trình 

Quy trình ghi sổ: theo phụ lục số 3 
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Sổ sách sử dụng gồm: Sổ nhật ký chung, sổ Tổng hợp TK 154, sổ TK 

632(phụ lục số 8) 

3.3. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây 

lắp tại Công ty trên góc độ kế toán quản trị 

3.3.1. Xác định trung tâm chi phí tại công ty 

Trung tâm chi phí: Là trung tâm chịu trách nhiệm về chi phí đầu vào 

của công ty, mục tiêu của trung tâm là tối thiểu hóa chi phí. Đầu vào của 

trung tâm là các chỉ tiêu phản ánh các yếu tố sản xuất như nguyên vật liệu, 

nhân công, chi phí chung  và có thể đo được bằng nhiều cách khác nhau. Để 

xác định đầu ra của trung tâm chi phí dựa vào các chỉ tiêu phản ánh kết quả 

sản xuất kinh doanh như số lượng, chất lượng sản phẩm và các chỉ tiêu phản 

ánh chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm công ty. 

Ở công ty Cổ phần VT Vạn Xuân đã có sự phân chia, phân nhiệm rõ 

ràng không chồng chéo lẫn nhau, cụ thể các trung tâm chi phí nẳm ở các đội 

thi công, đội trưởng là người chịu trách nhiệm về chi phí quản lý phát sinh tại 

bộ phận. Các đội chịu trách nhiệm thi công các công trình nên chi phí vật tư, 

vật liệu, nhân công và các chi phí khác chủ yếu phát sinh tại đây, và các đội 

phải chịu trách nhiệm quản lý chi phí đó với mục tiêu tối thiểu hóa chi phí để 

tối đa hóa lợi nhuận. 

3.3.2. Hệ thốngđịnh mức và phương pháp lập dự toán 

Hệ thống định mức chi phí 

Hệ thống định mức chi phí sản xuất được Công ty xây dựng dựa trên 

các định mức kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành như:  

Định mức xây dựng theo quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 

Định mức lắp đặt theo quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 
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Định mức dự toán phần sửa chữa theo quyết định số 1129/QĐ-BXD 

ngày 07/12/2009 

Đây là tài liệu quan trọng để xây dựng kế hoạch, lập dự toán và hoạch 

định chiến lược phát triển, tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Trên cơ sở định mức do Bộ Xây dựng ban hành kết hợp với quá trình 

thi công thực tế công ty đã ban hành hệ thống định mức bao gồm các nội 

dung: 

Định mức chi phí vật liệu;  

Định mức chi phí nhân công; 

Định mức chi phí máy thi công; 

Định mức chi phí khác. 

Định mức công ty ban hành mang tính chất nội bộ, chủ yếu dùng để 

kiếm soát chi phí  hoạt động xây lắp và khoán cho các đội thi công. 

Phương pháp lập dự toán xây lắp 

Căn cứ vào thông tư số 06/2016/TT – BXD ngày 10/03/2016 của 

BộXây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng 

công trình và hệ thống định mức chi phí xây lắp, kế hoạch SXKD, Công ty 

lập dự toán xây lắp cho từng công trình nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của 

doanh nghiệp, thiết lập các kế hoạch ngắn hạn, dự báo thu nhập, xây dựng kế 

hoạch đầu tư, triển khai kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch nhân sự, lập dự toán 

tổng thể.  

Các bước lập dự toán cụ thể của công ty như sau: 

Bước 1: Bóc tách khối lượng công việc xây lắp cho từng công trình, 

hạng mục công trình theo bản vẽ kỹ thuật.  
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Bước 2: Căn cứ vào định mức chi phí do Bộ Xây dựng ban hành đã nêu 

ở trên và các đơn giá do các Sở xây dựng các tỉnh nơi công ty có công trình 

xây lắp, căn cứ vào định mức nội bộ do Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân quy 

định, bộ phận kế hoạch của phòng kế hoạch vật tư tiến hành xác định dự toán 

chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất 

chung, chi phí sử dụng máy thi công. 

Bước 3: Xác định chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước, hiện 

tại đang áp dụng theo thông tư 06/2016/TT-BXD. 

Bước 4: Lập các bảng tổng hợp các kinh phí dự toán cho công trình, 

hạng mục công trình  

Để lập được một dự toán cho một công trình chuẩn bị xây dựng, điều 

tiên quyết là công trình xây dựng dự kiến phải được hoàn tất đầy đủ hồ sơ 

thiết kế chi tiết... dựa trên những bản vẽ thiết kế này, các nhân viên kế hoạch 

sẽ tính được dự toán chi tiết của công trình xây dựng. Kết quả tính toán sẽ cho 

chúng ta 3 bảng tính toán quan trọng sau: 

- Bảng phân tích đơn giá chi tiết: Trong bảng này là đơn giá chi tiết của 

từng đầu mục công việc và được tính cho một đơn vị khối lượng ví dụ đầu 

mục công việc là chuỗi néo đơn Silicone 24KV thì chi phí vật liệu, chi phí 

chung, chi phí trực tiếp… là bao nhiêu cho một chuỗi theo phụ lục số 9 

- Bảng tổng hợp giá trị hạng mục: Trong bảng này, người lập dự toán 

liệt kê tất cả các nội dung, khối lượng dự kiến phát sinh trong hạng mục đó và 

tổng hợp giá trị của riêng hạng mục theo phụ lục số 10 

- Bảng tổng hợp kinh phí dự toán trong bảng này dự toán sẽ chỉ rõ khi 

xây dựng công trình chi phí cho phần vật liệu, nhân công và các chi phí khác 

là bao nhiêu, đây là kết quả dự toán cuối cùng có độ chính xác cao, sai số nhỏ 

hơn 5% cho việc định giá một công trình  theo phụ lục số 11 
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3.3.3. Báo cáo kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty 

Định kỳ, cuối mỗi quý, kế toán phải tổng hợp, lập và gửi các báo cáo về 

chi phí sản xuất và tính giá thành cho Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị, 

bao gồm: 

- Báo cáo tiến độ thi công: Nội dung báo cáo các hạng mụccông việcđã 

thực hiện và những vướng mắc cần giải quyết, báo cáo này do đội trưởng lập 

và được thực hiện chi tiết cho từng công trình. Qua báo cáo này lãnh đạo công 

ty có thể nắm bắt được tiến độ thi công thực tế tại công trường từ đó để đưa ra 

phương hướng chỉ đạo cụ thể giúp công trình thi công đảm bảo tiến độ. 

- Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất của các công trình: Nội dung của 

báo cáo này cho nhà quản trị biết chi phí sản xuất của công trình, hạng mục 

công trình đến thời điểm hiện tại là bao nhiêu. Cụ thể chi phí Nguyên vật liệu, 

chi phí nhân công, chi phí chung là bao nhiêu có vượt dự toán không…Báo 

cáo này do kế toán lập định kỳ hàng tháng và đột xuất khi có yêu cầu của ban 

Giám đốc 

- Báo cáo giá thành sản xuất của các công trình, hạng mục công trình: 

Báo cáo này phản ánh giá thành sản xuất của các công trình, hạng mục công 

trình. Qua báo cáo này lãnh đạo công ty có thể biết được công trình đó lãi hay 

lỗ và có hiệu quả kinh tế như thế nào từ đó để có phương hướng điều chỉnh 

chi phí và điều chỉnh  giá đấu thầu cho phù hợp. Báo cáo này do kế toán giá 

thành lập theo định kỳ theo quý và khi có yêu cầu của lãnh đạo công ty. 

3.3.4. Thu thập và phân tích thông tin quản trị phục vụ cho việc quản lý và 

ra quyết định tại công ty 

Tại Công ty, các chứng từ ban đầu được tập hợp chi tiết cho từng công 

trình, hạng mục công trình tại các tổ đội thi công.  
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Tại tổ đội thi công: tiến hành thu thập toàn bộ chứng từ phát sinh tại 

độiphục vụ việc hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh, kiểm tra, phân loại 

ban đầu về các chi phí sản xuất kinh doanh cho từng công trình, hạng mục 

công trình và chuyển về phòng kế toán để xử lý, ghi sổ và lập báo cáo 

Tại phòng kế toán của Công ty: tiến hành thu thập, kiểm tra, xử lý các 

chứng từ có liên quan đến công nợ phải thu, phải trả nội bộ, tình hình thanh 

toán đối với từng công trình hạng mục công trình cụ thể. 

- Thu nhập, phân loại thông tin trên hệ thống tài khoản kế toán:  

Tại Công ty, mỗi nhân viên kế toán đều có vai trò vừa là kế toán tài 

chính, vừa là kế toán quản trị. Kế toán quản trị sử dụng các tài khoản chi tiết 

được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình. Do doanh nghiệp 

xử lý thông tin bằng các chương trình phần mềm  nên hệ thống tài khoản chi 

tiết cho các công trình sẽ được mã hóa chi tiết theo quy luật nhất định để tiện 

lợi cho hạch toán và quản lý, hệ thống được các thông tin theo yêu cầu quản 

lý doanh nghiệp.  

Tại phòng kế toán Công ty: Có trách nhiệm tổ chức hạch toán tổng hợp, 

chi tiết toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm hoàn 

thành bàn giao, kế toán tiến hành mở  TK154, TK 632 chi tiết từng công trình, 

hạng mục công trình và chi tiết từng tổ đội thi công, đồng thời, đơn vị giao 

khoán mở TK 1412 - Tạm ứng chi phí xây lắp giao khoán cho từng tổ, đội chi 

tiết cho từng đơn vị thi công.  

Ghi nhận thông tin trên hệ thống sổ kế toán quản trị:  

Tại Công ty, hệ thống sổ kế toán gồm hai loại sổ:  

+ Sổ kế toán tổng hợp: để ghi chép phản ánh các chỉ tiêu kinh tế tài 

chính của doanh nghiệp ở dạng tổng quát.  
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+ Sổ kế toán chi tiết: ghi chép chi tiết, cụ thể số liệu được ghi ở sổ kế 

toán tổng hợp nhằm hệ thống hóa thông tin kế toán cụ thể theo từng công 

trình, hạng mục công trình, theo từng bộ phận, theo từng tổ đội thi công phục 

vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên hệ thống sổ chi tiết phục vụ 

kế toán quản trị còn sơ sài, thiếu  thông tin mang tính chất so sánh, ví dụ sổ 

chi tiết Chi phí Nguyên vật liệu ở cột đơn giá không có chỉ tiêu Dự toán và 

Thực tế và cũng không có chỉ tiêu chênh lệch vì vậy các thông tin cung cấp 

không mang tính chất so sánh được (không so sánh được đơn giá thực tế và 

đơn giá dự toán). Trong sổ chi tiết Chi phí nhân công thực tế cũng không có 

thông tin so sánh giữa giá thực tế và giá dự toán, các chi phí chỉ hạch toán 

chung vào TK 622 chưa phân loại biến phí, định phí, chi phí hỗn hợp.... 

 Thực tế tại công ty Cổ phần VT Vạn Xuân đã có thu thập thông tin kế 

toán giá thành phục vụ mục đích quản trị nhưng chưa đi sâu phân tích các 

thông tin từ đó để nhà quản lý đưa ra quyết định  có lợi cho doanh nghiệp. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trong Chương 3, luận văn đã trình bày kết quả nghiên cứu thực tế tại 

công ty Cổ phần VT Vạn Xuân, từ bộ máy tổ chức quản lý, bộ máy kế toán và 

công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công 

ty trên góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. Đó là nền tảng để tác giả 

đánh giá ưu nhược điểm của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính già 

thành sản phẩm của công ty, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hướng tới 

mục đích hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở 

Công ty. Nội dung đánh giá ưu điểm, những tồn tại và những ý kiến đề xuất 

tác giả trình bày trong Chương 4 của Luận văn này. 
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CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ 

MỘT SỐ GIẢI PHÁPNHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI 

PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY 

LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN 

4.1. Đánh giá chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp tại công ty cổ phần VT Vạn Xuân  

Trong quá trình nghiên cứu thực tiễn công tác kế toán tại công ty Cổ 

phần VT Vạn Xuân, tác giả nhận thấy công tác kế toán của Công ty về cơ bản 

đã đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo Công ty và yêu cầu của cơ quan nhà 

nước, cụ thể như sau: 

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành phẩm xây lắp được thực hiện 

tương đối hợp lý, đảm bảo sự thống nhất trong công tác kiểm tra, chỉ đạo hoạt 

động của công tác kế toán, thể hiện ở các nội dung sau: 

- Phân loại và tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo mục đích, công 

dụng của chi phí, giúp cho việc phục vụ yêu cầu quản lý chi phí theo định 

mức, theo dự toán chi phí, tăng cường được công tác kiểm tra và tiết kiệm chi 

phí.  

- Xác định đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản 

phẩm là công trình, hạng mục công trình phù hợp với đặc điểm và yêu cầu sản 

xuất kinh doanh của công ty, cho phép công ty lựa chọn phương pháp tính giá 

thành hợp lý, đơn giản. 

Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất được áp dụng phù hợp với cả kế 

toán tài chính và kế toán quản trị. Các chi phí liên quan đến công trình, hạng 

mục công trình nào được tập hợp trực tiếp cho công trình, hạng mục công 

trình ấy 
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Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: Với 

phương pháp kế toán áp dụng là phương pháp trực tiếp nên việc hạch toán chi 

phí sản xuất và xác định giá thành được tiến hành theo từng công trình, hạng 

mục công trình trong từng kỳ rõ ràng, cụ thể. Sự phù hợp giữa đối tượng hạch 

toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành là cơ sở giúp cho việc tính 

giá thành được đơn giản mà vẫn bảo đảm tính chính xác cao. Sử dụng phương 

pháp này rất phù hợp với đặc điểm xây lắp của Công ty. Nhìn chung việc 

hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã đáp ứng được yêu 

cầu quản lý mà Công ty đặt ra, đảm bảo sự thống nhất về phạm vi, phương 

pháp tính và các bộ phận liên quan. 

Về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: dựa vào dự toán đã lập, đội 

trưởng lập kế hoạch mua sắm vật tư và chịu trách nhiệm quản lý vật tư theo 

số lượng trực tiếp tại các công trình. Thông thường công trình của Công ty 

nằm ở rải rác các tỉnh nên vật tư được mua và chuyển thẳng xuống chân công 

trường và vật tư được mua theo tiến độ thi công nên lượng tồn kho không lớn, 

điều này giúp làm giảm chi phí trông coi vật tư,chi phí kho bãi và tạo điều 

kiện vốn được quay vòng tốt hơn. Đây chính là ưu điểm của cơ chế khoán gọn 

trong Công ty. 

Về kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 

Nhân công trực tiếp được tập hợp riêng cho từng công trình, hạng mục 

công trình, nhân công trực tiếp đa phần là nhân công khoán gọn tại địa 

phương và một số nhân công ký hợp đồng lao động trực tiếp với công ty. 

Cách trả lương cho nhân công trực tiếp như sau: 

Với nhân công khoán - tức nhân công thuê trực tiếp tại địa phương thì 

công ty thường làm hợp đồng khoán việc cho trưởng nhóm nhân công và khi 

thanh toán thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy định. 
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Với nhân công ký hợp đồng trực tiếp, dài hạn với công ty, hàng ngày 

đội trưởng chịu trách nhiệm  chấm công, cuối tháng tổng hợp và làm bảng 

thanh toán tiền công cho công nhân sau đó chuyển chứng từ về phòng tài kế 

toán tổng hợp và hạch toán vào phần mềm. 

Với cách tính lương này đã đáp ứng một cách thỏa đáng về vấn đề trả 

lương cho người lao động, tận dụng lao động địa phương để giảm thiểu chi 

phí. Bên cạnh đó việc chấm công tại các đơn vị trực thuộc được thực hiện đều 

đặn theo số công làm việc thực tế, lương được tính trên số công theo dõi đó. 

Về kế toán chi phí máy thi công: Chi phí sử dụng máy thi công cũng 

được tập hợp riêng cho từng công trình, hạng mục công trình, đặc biệt 100% 

máy thi công của Công ty là đi thuê tạo được sự linh hoạt khi có nhu cầu máy 

thi công, đối với các công trình ở xa thì việc này giúp giảm chi phí điều động 

máy thi công, đội trưởng sẽ chịu trách nhiệm theo dõi quá trình hoạt động của 

máy móc để báo cáo lên phòng kế toán giúp cho việc hạch toán chi phí máy 

thi công được chính xác. 

Về kế toán chi phí sản xuất chung: việc phân chi phí sản xuất chung 

thành nhiều khoản mục nhỏ giúp kế toán có thể theo dõi cụ thể, chính xác hơn 

chi phí sản xuất chung của Công ty. Bên cạnh đó việc phân bổ chi phí sản 

xuất chung cho các công trình, Công ty sử dụng tiêu thức phân bổ là chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp. Cách phân bổ này rất là hợp lý, tương đốichính xác 

vì chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn 

trong giá thành. Mặc khác tại các đội sản xuất các chi phí phát sinh được các 

đội tập hợp trên bảng kê kèm theo chứng từ gốc giúp kế toán Công ty phân 

loại chi phí được rõ ràng, chính xác hơn. 

Về công tác đánh giá sản phẩm dở dang: được tiến hành theo quy trình 

đã được Công ty quy định cụ thể. Cứ cuối mỗi quý các cán bộ phòng dự 
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áncùng với cán bộ đội trực tiếp đến kiểm nghiệm mỗi công trình nhằm đánh 

giá khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ. Vì vậy việc tính giá thành sản phẩm 

xây lắp hoàn thành được chính xác hơn. 

Về tính giá thành sản phẩm xây lắp: Kế toán Công ty thực hiện tính giá 

thành sản phẩm xây lắp khi có biên bản nghiệm thukhối lượng hoàn thành đưa 

vào sử dụng đảm bảo tính thận trọng trong kế toán. 

Bởi những ưu điểm trên mà công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại Công ty đã được thực hiện rõ ràng, đầy đủ, tính đúng, 

tính đủ chi phí sản xuất vào giá thành hạng mục công trình hoàn thành, phục 

vụ hữu hiệu cho công tác quản lý. 

4.2. Những tồn tại và nguyên nhân của hạn chế về kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 

4.2.1. Những tồn tại của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp 

* Trên góc độ kế toán tài chính 

Bên cạnh những ưu điểm thì kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm xây lắp Công ty cổ phần VT Vạn Xuân vẫn còn tồn tại những hạn 

chế sau: 

- Công ty chưa mở các tài khoản chi tiết cần thiết để phản ánh chi phí 

sản xuất kinh doanh như tài khoản chi tiết của chi phí nguyên vật liệu trực 

tiếp, tài khoản chi tiết của chi phí máy thi công, tài khoản chi tiết của tài 

khoản chi phí sản xuất chung. Các tài khoản phản ánh chi phí chỉ chi tiết cho 

từng công trình, hạng mục công trình và đội thi công, nên chỉ phản ánh được 

giá trị tổng quát của từng khoản chi phí như NVL trực tiếp, chi phí nhân công 

trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung dùng cho từng 
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công trình, hạng mục công trình và của từng đội thi công. Không phản ánh 

được cụ thể từng loại chi phí nhỏ hơn như chi phí sử dụng thép, cát, xi 

măng… cho từng công trình. Với sổ theo chi tiêt chi phí hiện nay của Công ty 

chưa đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin cho kế toán chi phí và kế toán 

quản trị trong việc lập dự toán chi phí, định giá sản phẩm, phân tích mối quan 

hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận. Chính vì vậy cần bổ sung các thông tin về 

dự toán, định mức, chi phí biến đối, chí phí cố định, chi phí hỗn hợp trên các 

sổ này. 

- Mặc dù công ty hạch toán theo thông tư 200/2014 ngày 22/12/2014 

nhưng kế toán không sử dụng TK621, TK622, TK623, TK627 để tập hợp chi 

phí sản xuất mà tập hợp thẳng vào tài khoản 154. Việc tập hợp này không làm 

sai lệch chi phí của các công trình nhưng không đúng theo quy định của Bộ 

Tài chính và khó khăn trong việc kiểm soát các khoản mục chi phí. 

- Do hoạt động xây lắp chịu ảnh hưởng của yếu tố như thời tiết, trình 

độ công nhân, cán bộ kỹ thuật, quá trình giám sát không chặt chẽ,… nên việc 

thi công gặp khó khăn gây ngừng sản xuất hay tạo ra những sản phẩm không 

phù hợp, phải sửa chữa. Đây là thiệt hại trong sản xuất làm phát sinh chi phí, 

dẫn tới tăng giá thành công trình nhưng công ty lại không theo dõi và xử lý 

khoản thiệt hại này. Ví dụ Công trình thi công trồng cột và kéo cáp tại Cô tô 

Quảng Ninh, công ty đã thi công được một nửa công việc thì gặp bão, một số 

cột đã trồng chưa được nghiệm thu bị đổ, cáp bị đứt. Công ty phải tiến hành 

dựng cột và kéo cáp lại, chi phí cho việc thực hiện lại các công việc này kế 

toán tập hợp luôn vào chi phí của công trình vì vậy giá vốn công trình đội lên 

một khoản khá lớn 

- Các công trình Công ty cổ phần VT Vạn Xuân thi công hầu như 

đều sử dụng hình thức khoán gọn, khoán khoản mục chi phí, khoán công 
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việc. Cơ chế khoán trong công ty đã tạo động lực kích thích người lao 

động, nhưng cơ chế khoán cũng có nhược điểm nhất định như; việc khoán 

gọn cho các đơn vị thi công dẫn đến hiện tượng tiêu cực như bớt xén 

nguyên vật liệu, mua bán hóa đơn kê khai khống về nguyên vật liệu, mua 

nguyên vật liệu không đảm bảo chất lượng, thi công không đảm bảo chất 

lượng ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Đối với chi phí nhân công thuê 

khoán tạiđịa phương kế toán căn cứ vào hợp đồng và chứng từ trả tiền cho 

bên nhận khoán để hạch toán chi phí nên nhiều lúc không thể kiểm soát 

được chị phíđã bị tăng giá hay kê khống không. Vì vậy không xác định 

được chính xác giá thành vì các đội có thể hợp thức hóa chi phí trong 

trường hợp giá thành nhỏ hơn giá khoán. 

- Công tác tập hợp và luân chuyển chứng từ kế toán còn chậm, chứng 

từ kế toán phát sinh chủ yếu tại các đội, thường cuối tháng, có khi còn muộn 

hơn mới gửi lên phòng kế toán công ty, dẫn đến công việc kế toán thường dồn 

vào cuối tháng. Mặt khác, việc này ảnh hưởng tới việc cung cấp thông tin và 

lập các báo cáo kế toán bị chậm  trễ, không đầy đủ các chỉ tiêu. 

* Trên góc độ kế toán quản trị 

- Hệ thống sổ kế toán chi tiết của Công ty hiện tạitheo mẫu hướng dẫn 

chung của Bộ Tài chính nên chưa đáp ứng được yêu cầu về cung cấp thông tin 

quản trị, các số liệu không so sánh được giữa dự toán và thực hiện và cũng 

không thể hiện được sự chênh lệch trên sổ. 

- Hiện nay công ty mới chỉ phân loại chi phí sản xuất theo tiêu thức 

mục đích và công dụng của chi phí nhằm phục vụ công tác tính giá thành sản 

phẩm và lập báo cáo tài chính, chưa phát huy hết vai trò của kế toán quản trị 

chi phí giá thành là phân tích, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra 

quyết định trong tương lai của nhà quản trị doanh nghiệp. 
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- Hệ thống dự toán trong công ty mặc dù ở mỗi công trình đều có, tuy 

nhiên chưa chi tiết thành từng nội dung công việc cụ thể, từng khoản mục chi 

phí cũng như từng giai đoạn vì vậy chưa giúp được các nhà quản trị nắm được 

khái quát về tình hình chi phí và giá thành công trình, từ đó lập kế hoạch sản 

xuất cũng như huy động các nguồn lực cần thiết. Hầu hết các dự toán của 

công ty đều do phòng Kỹ thuật trong công ty lập với mục đích phục vụ cho 

công tác đấu thầu trong công ty, chưa phục vụ nhiều cho công tác kế toán 

quản trị. Hệ thống định mức phục vụ cho lập dự toán chưa sát với thực tế và 

chưa linh hoạt theo từng thời kỳ, hệ thống định mức công ty ban hành sử 

dụng cho cả năm thậm chí hai năm, trong khi đó giá cả thị trường có nhiều 

biến động. Vì vậy nếu kế toán dùng dự toán để kiểm soát chi phí sẽ không 

chính xác. 

- Hiện nay các báo cáo chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm xây lắp ở 

Công ty còn rất sơ sài thể hiện ở việc chỉ có báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất 

của tất cả các công trình trong kỳ, trong khi đó báo cáo về từng hạng mục 

công trình cụ thể chưa có, chưa làm rõ được trách nhiệm của các cấp quản trị 

(báo cáo trách nhiệm), chưa làm rõ các trung tâm quản lý từ đó rất khó cho 

công tác phân tích, xử lý, sử dụng ra quyết định đặc biệt là khó thực hiện việc 

phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận. 

- Công ty chưa thực sự quan tâm và xây dựng mô hình kế toán quản trị 

nói chung, kế toán quản trị chi phí và giá thành nói riêng và đặc biệt chưa có 

sự phân thích thông tin kế toán quản trị để phục vụ cho quản lý. Điều này làm 

hạn chế rất nhiều trong việc cung cấp thông tin cho các nhà Quản trị doanh 

nghiệp 
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4.2.2. Nguyên nhân 

Thứ nhất: Do đặc trưng của ngành xây lắp là các công trình xây dựng 

thường thực hiện ngoài trời, thời gian thi công dài, công trình thi công thường ở 

xa công ty nên việc giám sát và quản lý công trình còn chưa được chặt chẽ. Hơn 

nữa do đặc trưng trên làm cho quá trình luân chuyển chứng từ trong công ty còn 

diễn ra chậm. 

Thứ hai, thực trạng chung của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay 

là chỉ coi trọng đến công tác kế toán tài chính, đối phó với cơ quan nhà nước 

như thuế, thanh tra... chưa có thói quen sử dụng các báo cáo kế toán vào quyết 

định quản lý, giao dịch kinh tế, năng lực khai thác sử dụng thông tin trên các 

báo cáo kế toán còn hạn chế nên các nhà quản trị doanh nghiệp phần nào đã 

coi nhẹ vị trí của tổ chức kế toán trong hệ thống công cụ quản lý, đặc biệt là 

tổ chức kế toán quản trị. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chưa tạo điều kiện để 

cán bộ kế toán được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp 

vụ chuyên môn nên không tránh khỏi những hạn chế trong nắm bắt chính sách 

tài chính, chế độ kế toán hiện hành. 

Thứ ba, do trình độ kế toán quản trị của các nhân viên kế toán của xí 

nghiệp hiện nay còn thấp, sự nhận thức và hiểu biết về kế toán quản trị mới 

chỉ là bước đầu, chưa có kinh nghiệm tổ chức thực hiện 

Thứ tư, vì trước đây công ty hạch toán theo quyết định 48/2006 của Bộ 

Tài chính nên chi phí sản xuất được tập hợp thẳng vào tài khoản 154, khi 

công ty lớn mạnh và đặc biệt để được niêm yết trên Sở chứng khoán Hà Nội 

Công ty phải chuyển sang hạch toán theo thông tư 200/2014 của Bộ Tài 

chính. Do trình độ cán bộ kế toán còn hạn chế và tâm lý ngại thay đổi nên đã 

không kịp thời hạch toán theo đúng chế độ kế toán đã ban hành. 
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Qua phân tích những nguyên nhân trên có thể thấy những hạn chế trong 

tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ 

phần VT Vạn Xuân hiện nay chính là do sự thiếu đồng bộ, chưa thích ứng với 

cơ chế, chính sách quản lý kinh tế nói chung, môi trường pháp lý kế toán nói 

riêng và sự hạn chế trong nhận thức của nhà quản trị chưa chú trọngáp dụng 

thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định, đây cũng là tình 

trạng chung của các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam trong công cuộc đổi mới 

kinh tế và cải cách kế toán. 

4.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm xây lắp 

Kế toán là công cụ quản lý kinh tế quan trọng của nhà nước và từng 

doanh nghiệp. Thông qua thông tin, số liệu kế toán cung cấp, chủ doanh 

nghiệp nắm bắt kịp thời, thường xuyên và có hệ thống tình hình tài chính 

cũng như việc sử dụng các nguồn lực tài chính của đơn vị, giúp cho việc quản 

lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Đối 

với nhà nước kế toán là công cụ thông qua đó thực hiện chức năng quản lý và 

điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế, là căn cứ để đề ra những chính sách tài chính 

phù hợp với định hướng chiến lược về phát triển kinh tế trong từng giai đoạn. 

Trong các doanh nghiệp sản xuất, kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm là một nội dung quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của 

doanh nghiệp. Việc cải tiến hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm là yêu cầu cấp bách và có ý nghĩa quan trọng trong công tác 

quản lý sản xuất kinh doanh và trong việc hoàn thiện công tác kế toán của 

doanh nghiệp. 

Mặt khác công tác kế toán quản trị của Công ty rất sơ khai chưa thực sự 

cung cấp nhiều thông tin cho công tác điều hành, ra quyết định kinh doanh 
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của các nhà quản trị vì vậy cần có những giải pháp cụ thể để công tác kế toán 

chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty đặc biệt là kế toán quản trị chi 

phí ngày một hoàn thiện hơn thực sự là cánh tay phải đắc lực cho các nhà 

quản trị trong việc kiểm soát chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh.  

4.4. Nguyên tắc hoàn thiện 

Việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

phải tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau: 

Thứ nhất: Việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm phải phù hợp với các nguyên tắc, các chuẩn mực kế toán quốc tế về kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 

Xu hướng phát triển kinh tế thế giới hiện nay là thực hiện hội nhập và 

phát triển. Quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới hình thành các công ty 

đa quốc gia đòi hỏi các quốc gia cần có sự thích ứng giữa hệ thống kế toán ở 

mỗi quốc gia với nguyên tắc, chuẩn mực kế toán Quốc tế đã thừa nhận nhằm 

tạo ra hành lang pháp lý thúc đẩy hội nhập kinh tế. 

Thứ hai: Việc hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

phải phù hợp với cơ chế chính sách quản lý kinh tế tài chính hiện hành ở Việt 

Nam, đồng thời phải xem xét đến xu hướng vận động và phát triển trong 

tương lai. 

Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ tự 

chủ trong kinh doanh, tuy nhiên nền kinh tế thị trường Việt Nam là nền kinh 

tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Kế toán là công cụ quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp, việc hoàn thiện kế 

toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói 

riêng phải phù hợp với cơ chế chính sách quản lý kinh tế tài chính của Nhà 

nước là điều tất yếu. 
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Thứ ba: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

phải kết hợp chặt chẽ  giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

Kế toán tài chính là khoa học thu nhận, xử lý, cung cấp thông tin phục 

vụ cho việc lập báo cáo tài chính. Thông tin kế toán tài chính là thông tin tổng 

hợp về tài sản và hoạt động của doanh nghiệp, chủ yếu phục vụ cho đối tượng 

ngoài doanh nghiệp, chưa đáp ứng đầy đủ và toàn diện yêu cầu quản trị doanh 

nghiệp. 

Kế toán quản trị là khoa học thu nhận, xử lý, cung cấp thông tin về hoạt 

động của doanh nghiệp một cách cụ thể cho các nhà quản lý trong việc lập kế 

hoạch và quản lý hoạt động kinh tế tài chính trong nội bộ doanh nghiệp. 

Hiện nay, về phương diện lý luận cũng như thực tiễn việc nhận thức kế 

toán quản trị còn chưa đầy đủ, việc tổ chức thực hành kế toán quản trị nói 

chung, trong lĩnh vực chi phí giá thành nói riêng còn rất hạn chế. Mặc dù vậy 

việc phân định rõ kế toán tài chính và kế toán quản trị ở Việt Nam là việc tất 

yếu và cần thiết để hoàn thiện kế toán doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực 

quản lý chi phí và giá thành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước, yêu 

cầu sử dụng thông tin cho các đối tượng và đặc biệt là để thỏa mãn yêu cầu 

quản lý trong nội bộ từng doanh nghiệp. 

Thứ tư: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

phải được tiến hành đồng bộ (từ hạch toán ban đầu, vận dụng tài khoản kế 

toán, tổ chức sổ và báo cáo kế toán về chi phí và giá thành). 

Thứ năm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

phải đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. 
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4.5. Yêu cầu hoàn thiện 

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

cần phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: 

Thứ nhất, phải tuân thủ chế độ kế toán nhà nước quy định và cơ chế 

quản lý tài chính. Chế độ kế toán và cơ chế tài chính do Nhà nước ban hành 

nhằm hướng dẫn cho các doanh nghiệp hạch toán một cách thống nhất, dễ 

dàng cho việc kiểm tra giám sát của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp có thể cụ thể hoá và vận 

dụng một cách phù hợp với đặc điểm lĩnh vực kinh doanh của mình.  

Thứ hai, phải phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, quy mô doanh nghiệp, khả năng trình độ của đội ngũ nhân viên kế 

toán. Mỗi cách tổ chức đều cần có điều kiện riêng biệt đó là điều kiện về hoạt 

động sản xuất kinh doanh, trình độ đội ngũ cán bộ, vật chất, công nghệ... Mặt 

khác mặc dù kế toán quản trị linh hoạt và không có tính pháp lệnh nhưng 

công ty cần phải triển khai áp dụng một cách chặt chẽ, có hệ thống. Đồng thời 

không nên chỉ xét đến điều kiện hiện tại mà còn phải tính đến xu hướng vận 

động và phát triển của công tác quản lý và trình độ quản lý của công ty. 

Thứ ba, phải đảm bảo cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, kịp 

thời, đầy đủ cho mọi hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, đặc biệt là công tác 

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm phục vụ kịp thời co 

việc chỉ đạo và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thứ tư, yêu cầu phải đảm bảo tính hiệu quả: khi tổ chức công tác kế 

toán chi phí và giá thành sản phẩm phải cân nhắc các điều kiện khả thi để 

thực hiện các giải pháp, đảm bảo hài hoà giữa chi phí bỏ ra và lợi ích đem lại. 

Trước hết, cần tổ chức tốt công tác hạch toán ban đầu, từ việc thiết kế hệ 
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thống chứng từ, các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo để thu thập, xử lý và phân tích 

thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác. 

Thứ năm, việc hoàn thiện phải kết hợp chặt chẽ giữa kế toán tổng hợp 

và kế toán chi tiết, kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

4.6. Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân 

4.6.1. Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm trên góc độ kế toán tài chính 

* Hoàn thiện xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết 

Hiện tại ở Công ty, chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp chỉ phản ánh tổng 

quát về mặt giá trị của tổng số nguyên vật liệu, chứ không theo dõi chi tiết 

từng loại chi phí nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu,.... nên 

công ty không có số liệu cụ thể của từng loại nguyên vật liệu, ảnh hưởng tới 

tỷ trọng của từng loại nguyên vật liệu trong tổng giá thành sản phẩm. 

Để phù hợp với chế độ kế toán đang áp dụng Công ty cần mở tài TK 

621 để tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, việc mở tài khoản cấp 1 như 

TK621 phải theo quy định của Bộ Tài chính, còn đối với tài khoản cấp 2, cấp 

3 tuỳ đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty đối với các công 

trìnhmà công ty thực hiện mở chi tiết các cấp tài khoản này. Để có căn cứ tính 

tỷ trọng giữa các loại vật liệu phục vụ cho quản lý, Công ty cũng cần mở chi 

tiết tài khoản cấp 2, cấp 3 như: 

TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

TK 621.1.VLC - Chi phí nguyên vật liệu chính 

 TK 621.1.VLC.01 - Cột 

 TK 621.1.VLC.02 - Cáp 
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 TK 621.2 .VLP - Chi phí nguyên vật liệu phụ 

Từ đó, các nhà quản lý xem xét việc sử dụng nguyên vật liệu đã hợp lý 

chưa và tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu. 

Ngoài ra, phải tiến hành tổng hợp lượng vật tư tiêu hao thực tế của từng 

thứ vật tư cho từng công trình, hạng mục công trình, tiến hành so sánh với 

định mức tiêu hao để có biện pháp kịp thời trong quản lý. 

Với chi phí Nhân công trực tiếp, Công ty cần mở TK 622 và chi tiết để 

tập hợp chi phí nhân công trực tiếp của mỗi công trình cụ thể: 

TK 6221 – Nhân công thuộc biên chế công ty 

TK 6222 – Nhân công thuê ngoải 

Nhân công của Công ty đa phần đội trưởng công trình thuê tại chỗ theo 

đơn giá thị trường vì vậy kế toán cần phần căn cứ vào dự toán nội bộ của mỗi 

công trình để kiểm soát chi phí nhân công của từng công trình đó. 

Chi phí sản xuất chung tại Công ty chỉ phản ánh số tổng chi phí phát 

sinh, chứ không theo dõi chi tiết từng loại chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, 

nhân công, khấu hao TSCĐ,… phục vụ chung ở đội nên Công ty không có số 

liệu cụ thể của từng loại chi phí. 

Vì vậy Công ty cần mở TK627 để tập hợp chi phí chung cho từng công 

trình và cũng cần mở chi tiết TK 627 để theo dõi từng loại chi phí mà vẫn phù 

hợp với chế độ kế toán, ví dụ:  

TK 627 - Chi phí sản xuất chung 

TK 627.01 - Chi phí nhân viên  

TK 627.02 - Chi phí nguyên vật liệu  

TK 627.03 - Chi phí dụng cụ 
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TK 627.04 - Chi phí khấu hao TSCĐ 

TK 627.07 - Chi phí dịch vụ mua ngoài 

TK 627.08 - Chi phí bằng tiền khác 

*Hoàn thiện kế toán thiệt hại trong sản xuất 

Trong quá trình thi công các công trình ngoài việc tạo ra các sản phẩm 

hoàn thành đạt tiêu chuẩn thì có thể cũng có những sản phẩm không đạt yêu 

cầu, không được chủ đầu tư nghiệm thu hoặc một số sản phẩm chưa được 

nghiệm thu nhưng bị các yếu tố thiên nhiên tàn phá hoặc sự cẩu thả có đội thi 

công phải sữa chữa lại. 

Sản phẩm của công ty thời gian thi công dài, quá trình sản xuất diễn ra 

ngoài trời nên chịu rất nhiều tác động của thời tiết và các yếu tố khác, do vậy 

khả năng rủi ro có thể xẩy ra trong quá trình thi công là rất lớn. Ngoài ra còn 

do trình độ kỹ thuật của công nhân không đảm bảo, cán bộ kỹ thuật và đội 

trưởng kiểm soát lỏng lẻo dẫn đến sản phẩm hỏng, buộc phải phá đi làm lại 

ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình và ảnh hưởng đến chi phí thi công 

công trình. 

Sản phẩm hỏng trong quá trình xây dựng có thể thuộc loại sản phẩm 

hỏng không thể sửa chữa được hoặc sản phẩm hỏng có thể sửa chữa được. 

Đối với sản phẩm hỏng có thể sửa chữa được, thiệt hại là những chi phí 

đã chi ra để sửa chữa lại các công trình. Công ty nên tập hợp riêng chi phí sửa 

chữa thực tế vào các TK 621, TK 622, TK 623, TK 627 và cuối kỳ kết chuyển 

sang TK 154 (chi tiết sửa chữa sản phẩm hỏng).  

Sau đó tuỳ vào nguyên nhân gây ra mà kế toán hạch toán vào các tài 

khoản liên quan với mục đích phản ánh đúng, đủ chi phí để đảm bảo tính giá 

thành một cách đầy đủ, chính xác. 
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*Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí hoạt động xây lắp 

 Công ty cũng cần đưa ra một số giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí 

sản xuất, do các công trình thường ở xa, việc thu mua vật tư được tiến hành 

khi có nhu cầu và không có kho dự trữ vật tư, các đội cần lập kế hoạch sử 

dụng vật tư để tính toán thời điểm, số lượng thu mua vật tư hợp lý tránh thừa 

vật tư sẽ gây mất mát, hư hỏng, hoặc thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đế tiến độ công 

trình, đồng thời xây dựng mạng lưới nhà cung cấp có khả năng đáp ứng nhu 

cầu vật tư mọi lúc, mọi nơi. 

Để có thể chủ động trong việc nguồn lao động, kiểm soát được chất 

lượng số lượng của công nhân thuê ngoài. Công ty cần yêu cầu các tổ đội, kê 

khai số lượng, trình độ, tiền lương thực tế phải trả cho từng lao động thuê 

ngoài. 

Để có thể tiết kiệm được chi phí của các công trình công ty cần phải lập 

dự toán nội bộ một cách nghiêm túc, chặt chẽ, có sự tham khảo đơn giá vật 

liệu và nhân công của địa phương có công trình công ty thi công. 

Công ty cũng phải có quy chế rõ ràng trong việc phân cấp trách nhiệm 

từ đội trưởng, cán bộ kỹ thuật trong công tác tuyển dụng lao động nhằm giảm 

thiểu số lượng lao động kém chất lượng và thiếu kinh nghiệm.   

Công ty cần tìm hiểu để biết rõ các nhóm thợ có tay nghề cao ở những 

địa bàn sắp có công trình thi công . 

Công ty cũng cần tuyển dụng những nhân công có tay nghề cao vào 

biên chế để tạo sự linh hoạt và chủ động về nhân công ở mọi lúc, mọi nơi, 

mọi công trình. 

Bên cạnh đó Công ty cần thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn, đào 

tạo về tay nghề, huấn luyện các kiến thức cơ bản về kỹ thuật thi công và an 
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toàn lao động, đồng thời có chế độ giám sát công tác tuyển dụng và sử dụng 

lao động có đủ các điều kiện tối thiểu (về độ tuổi, sức khỏe, giới tính, trình độ 

văn hóa, văn bằng chứng chỉ...) để đáp ứng được công việc.  

*Hoàn thiện công tác tập hợp chứng từ kế toán 

- Chứng từ là căn cứ để kế toán quản lý chi phí và ghi sổ kế toán nên 

việc luân chuyển, chứng từ kịp thời là rất cần thiết. Các chứng từ phải hợp 

pháp, hợp lý, hợp lệ, được ghi chép chi tiết, rõ ràng, đầy đủ để thuận tiện cho 

việc kiểm tra, theo dõi. 

- Chứng từ tại công ty do các tổ, đội nộp lên phòng kế toán thường 

muộn dẫn tới khối lượng công việc vào thời điểm cuối tháng, quý, năm tăng 

lên, dễ dẫn đến sai sót, nhầm lẫn trong hạch toán, khiến cho việc tập hợp, 

phân bổ chi phí và tính giá thành sản phẩm gặp nhiều khó khăn, tình hình chi 

phí sản xuất thực tế không được cung cấp kịp thời. Để giải quyết tình trạng 

trên Công ty cần quy định cụ thể thời gian cho các đội phải nộp chứng từ lên 

phòng kế toán như: định kỳ từ 10-15 ngày phải nộp chứng từ, không nộp tập 

trung vào thời điểm cuối tháng và hạn cuối cùng để nộp là ngày mùng 5 của 

tháng sau, sau ngày này các chứng từ sẽ không được duyệt thanh toán. 

- Việc thừa nhận chứng từ kế toán của các công trình, hạng mục công 

trình cũng chính là việc thừa nhận các khoản chi phí phát sinh cho công trình 

hay hạng mục công trình đó. Vì vậy không thể quản lý chỉ thông qua chứng từ 

mà phải kết hợp thường xuyên với kiểm tra thực tế tại công trường, Công ty 

phải cử cán bộ kỹ thuật và nhân viên kế toán thường xuyên đến các công 

trường để kiểm tra nhằm tránh tình trạng mua hóa đơn, kê khai khống khối 

lượng vật tư đầu vào, khai báo tăng giá mua vật tư đầu vào. Nội dung của việc 

kiểm tra gồm: 
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- Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, phản ánh 

trên chứng từ đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. Để làm tốt công việc 

này kế toán cần nắm sát giá thị trường và biết được các doanh nghiệp cung 

cấp vật tư cho công trường. 

4.6.2. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên 

góc độ kế toán quản trị 

* Hoàn thiện hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán chi tiết 

Như các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác, đối với công ty khi tổ 

chức công tác kế toán quản trị, để có thông tin kế toán phục vụ yêu cầu quản 

lý kinh tế, tài chính nội bộ, cũng như cho nhà quản trị. Công ty cần phải xây 

dựng danh mục các tài khoản chi tiết cấp 2, 3, 4,...để hệ thống hóa thông tin. 

Hoạt động xây lắp của công ty giá trị lớn và phức tạp, để quản trị tốt kế 

toán cần mở chi tiết các tài khoản theo dõi chi phí của các công trình. Việc 

xác định và tiến hành mở các tài khoản chi tiết là cần thiết, nhưng việc ghi 

chép, phản ánh cụ thể, đúng, chính xác trên từng tài khoản rất quan trọng. Vì 

vậy, phải hướng dẫn kế toán ghi chép, phản ánh cụ thể nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh theo từng cấp độ tài khoản và phải đảm bảo rằng: Số liệu được tổng hợp 

theo trật tự thời gian và theo hệ thống các chỉ tiêu kinh tế, tài chính tổng hợp 

và theo các chỉ tiêu chi tiết cũng phải phù hợp với nhau, không được có sai  

lệch đối với chỉ tiêu tổng hợp là điều cần thiết. 

Đối với hệ thống sổ sách kế toán, Công ty cần mở thêm các sổ chi tiết 

hoặc các chỉ tiêu trên sổ theo nhu cầu thông tin của kế toán quản trị cụ thể 

như sau 

Sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phải thêm các chỉ tiêu phản 

ánh chi tiết từng loại nguyên vật liệu chính, phụ và cần bổ sung các thông tin 
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về dự toán, định mức trên các sổ chi tiết này. Sổ chi tiết chi phí Nguyên vật 

liệu có thể được lập theo mẫu ở phụ lục số 12 

Với sổ chi tiết nhân công trực tiếp cần mở thêm cột biến phí, định phí, 

dự toán và thực tế tham khảo mẫu ở phụ lục số 13 

Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung cần thêm cột biến phí, định phí, dự 

toán, thực tế, phân bổ cho các đối tượng sử dụng (kế hoạch và thực tế) thao 

khảo mẫu ở phụ lục số14 

*Hoàn thiện phân loại chi phí sản xuất  

Việc phân loại chi phí theo mục đích và công dụng của chi phí của 

công ty mới chỉ phục vụ cho mục đích của lập báo cáo tài chính, chưa mang 

tính chất quản trị. Do vậy công ty có thể sử dụng thêm cách phân loại chi phí 

căn cứ vào mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và khối lượng hoạt động hay 

theo cách ứng xử của chi phí. 

Thông qua cách phân loại này, các nhà quản trị sẽ biết được chi phí 

thay đổi như thế nào khi mức độ hoạt động sản xuất thay đổi. Nó giúp cho 

việc thiết kế, xây dựng mô hình chi phí trong mối quan hệ giữa chi phí, khối 

lượng và lợi nhuận, xác định được điểm hòa vốn, xác định đúng đắn phương 

hướng để nâng cao hiệu quả chi phí, xây dựng dự toán chi phí hợp lý ứng với 

mọi mức hoạt động theo dự kiến cũng như các quyết định kinh doanh khác. 

Theo cách phân loại này  chi phí sản xuất  gồm 3 loại: 

- Chi phí cố định (định phí): Là các chi phí sản xuất không thay đổi về 

tổng số khi có sự thay đổi về khối lượng hoạt động. Doanh nghiệp có hoạt 

động hay không thì vẫn tồn tại định phí. 
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- Chi phí biến đổi (biến phí): Là những chi phí có sự thay đổi về tổng 

số khi có sự thay đổi về khối lượng hoạt động. Những chi phí này gia tăng tỷ 

lệ thuận với khối lượng hoạt động và ngược lại. 

- Chi phí hỗn hợp: Là khoản chi phí bao gồm cả biến phí và định phí 

Việc phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử của chi phí theo phụ 

lục số 15 

Ngoài ra Công ty còn cần phân loại chi phí căn cứ vào việc lựa chọn 

phương án kinh doanh. Theo cách phân loại này chi phí được chia làm 3 loại 

chi phí chênh lệch, chi phí cơ hội và chi phí chìm. Cách phân loại này giúp 

Công ty so sánh được chi phí phát sinh giữa các phương án từ đó ra quyết 

định lựa chọn công trình để tham gia đấu thầu. Cách phân loại này được xác 

định khi chi phí chưa phát sinh nên Công ty cần giao cho phòng kế hoạch vật 

tư phối hợp cùng với kế toán để xác định từng loại chi phí phát sinh ở mỗi 

phương án. 

*Hoàn thiện việc lập dự toán chi phí sản xuất 

Trước khi lập được dự toán thì chúng ta cần phải xác định được định 

mức chi phí sản xuất cho một đơn vị khối lượng xây lắp. Hiện nay việc xây 

dựng định mức của công ty dựa trên các quy định về định mức ngành trong 

xây dựng. Nhưng Doanh nghiệp nên lập bảng định mức chi phí sản xuất cho 

một đơn vị khối lượng xây lắp để cung cấp thông tin rõ ràng cho nhà quản trị. 

Bảng tổng hợp chi phí theo định mức cho một đơn vị khối lượng xây 

lắp có thể được lập theo phụ lục 16 

Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh là việc dự kiến chi tiết theo 

định kỳ và được biểu diễn có hệ thống theo yêu cầu quản lý cụ thể. Việc lập 

dự toán kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống quản trị, vì đó là 
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một khâu trong chu trình hoạch định, kiểm soát và ra quyết định của nhà quản 

trị kinh doanh. Dự toán phải được lập trên nguồn thông tin từ nhiều phía, sử 

dụng một cách đồng bộ: Thông tin kinh tế tài chính, quan hệ cung cầu hàng 

hoá đặc biệt đối với các doanh nghiệp xây lắp vì giá trị công trình lớn thời 

gian sử dụng dài nên để đảm bảo chất lượng công trình cần căn cứ vào tiêu 

chuẩn kinh tế kỹ thuật do Nhà nước ban hành .... cùng với khả năng phân tích 

dự đoán của những người lập dự toán. Trong các dự toán sản xuất kinh doanh, 

dự toán chi phí sản xuất là một nội dung quan trọng. Thông qua dự toán chi 

phí sản xuất các nhà sản xuất sẽ xác định được chi phí phải bỏ ra cho một 

công trình là bao nhiêu. Trên cơ sở đó mà xây dựng kế hoạch vật tý, tiền vốn, 

nhân công... để phục vụ cho quá trình thi công công trình sau này. Hơn nữa 

đây chính là cơ sở để các công ty tham gia đấu thầu công trình xây lắp hoặc 

giao khoán nội bộ, là cơ sở để so sánh với chi phí thực tế phát sinh sau này. 

Để có thể lập được dự toán công ty phải xây dựng cho mình một hệ 

thống định mức chi phí. Căn cứ vào các định mức đó để xây dựng dự toán chi 

phí sản xuất bao gồm: Dự toán chi phí nguyên vật liệu, dự toán chi phí nhân 

công, dự toán chi phí sử dụng máy thi công, dự toán chi phí sản xuất chung 

Thứ nhất, đối với dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Hiện nay 

công ty chủ yếu căn cứ vào định mức do Nhà nước quy định để xây dựng hệ 

thống định mức của công ty. Do vậy, sau khi xác định được toàn bộ chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp cho từng công trình, cần xây dựng dự toán chi tiết 

vật liệu theo từng tháng hoặc từng quý tùy thuộc công trình đó thực hiện dài 

hay ngắn trên cơ sở đó mới kế hoạch xây dựng dự toán tiền mua vật liệu. 

Thứ hai, đối với dự toán chi phí nhân công trực tiếp. Cũng giống như 

dự toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp mỗi nội dung công việc cũng lại 

có định mức chi phí nhân công khác. Do vậy, sau khi xác định toàn bộ chi phí 
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nhân công trực tiếp cho từng công trình, cần lên dự toán chi tiết chi phí nhân 

công theo từng tháng hoặc từng quý theo tiến độ thi công công trình. 

Thứ ba, đối với chi phí sử dụng máy thi công. Đây là khoản mục chi 

phí bao gồm nhiều khoản mục và yếu tố chi phí. Tuy nhiên khi đã có sự phân 

loại chi phí theo cách ứng xử chi phí thì việc lập dự toán chi phí cho khoản 

mục này ngoài việc lập theo từng loại nội dung chi phí còn phải lập theo định 

phí, biến phí. 

Thứ tư, đối với dự toán chi phí sản xuất chung. Việc lập dự toán chi phí 

sản xuất chung cũng nên được tiến hành tương tự như đối với dự toán chi phí 

sử dụng máy thi công. Việc lập dự toán chi phí sản xuất chung nên lập dự 

toán theo định phí và biến phí sản xuất chung. Vì hiện nay việc lập dự toán 

chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp xây lắp thường được xác định 

dựa trên một tỷ lệ nhất định với chi phí trực tiếp. Do vậy, dựa vào tỷ lệ đó, 

công ty xây dựng dự toán chi phí sản xuất chung. Việc lập dự toán như vậy, 

sẽ rất khó cho việc quản lý chi phí sản xuất chung cũng như việc so sánh chi 

phí thực tế và chi phí dự toán sau này.  

*Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí sản xuất và 

giá thành sản phẩm  

- Nhằm kiểm tra tình hình thực hiện dự toán chi phí, đánh giá kết quả 

thực hiện của từng đội giao khoán nội bộ, các doanh nghiệp xây lắp cần lập 

báo cáo chi phí. Thông qua báo cáo chi phí nhà quản trị sẽ đánh giá việc tiết 

kiệm hay lãng phí chi phí ở từng đơn vị nội bộ, từ đó đề ra được các biện 

pháp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hạch toán 

nội bộ trong doanh nghiệp, sử dụng đòn bẩy kinh tế có hiệu quả… 

- Báo cáo chi phí phản ánh chi phí thực tế và dự toán của từng yếu tố 

chi phí phát sinh trong từng đơn vị nội bộ. Báo cáo này phải được lập cho đơn 
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vị nội bộ để kiểm soát tình hình thực hiện chi phí dự toán của bộ phận đó và 

có kết cấu tương ứng với phương pháp xây dựng dự toán của từng bộ phận. 

- Đối với những loại chi phí chiếm tỷ trọng lớn và ẩn chứa trong đó 

nhiều loại định mức khác nhau thì kế toán quản trị phải lập báo cáo riêng cho 

loại chi phí đó. Chẳng hạn, chi phí nguyên vật liệu ở doanh nghiệp xây lắp 

gồm nhiều loại vật tư khác nhau, đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng mức 

hao phí của từng loại cho từng đơn vị công việc tiêu chuẩn. Do vậy, kế toán 

quản trị cần phải lập báo cáo riêng cho loại chi phí này. 

- Trên góc độ tổng hợp, các báo cáo chi phí của các đội trực tiếp tham 

gia vào công tác thi công gồm hai phần: Phần chi phí dự toán chi tiết và phần 

chi phí dự toán chung. Trong mỗi phần được chi tiết theo từng yếu tố như: 

Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân viên, chi phí dịch vụ mua ngoài và phải 

thể hiện được chi phí dự toán, thực hiện cho từng công trình, hạng mục công 

trình mà đội đó thi công. Đối với phần chi phí dự toán chung, chỉ cần chi tiết 

theo nội dung dự toán. Báo cáo chi phí có thể được lập theo mẫu phụ lục 17. 

- Báo cáo chi phí sản xuất thể hiện theo cách ứng xử của chi phí: Báo 

cáo chi phí sản xuất cung cấp cho nhà quản lý những thông tin về chi phí sản 

xuất theo từng đối tượng công trình, hạng mục công trình… Căn cứ vào sổ kế 

toán chi tiết và tổng hợp chi phí sản xuất theo từng công trình, hạng mục công 

trình để lập báo cáo sản xuất. Báo cáo chi phí sản xuất có thể lập theo mẫu tại 

phụ lục 18.  

- Báo cáo giá thành: Báo cáo giá thành nhằm cung cấp thông tin về giá 

thành của từng công trình, hạng mục công trình … nhằm so sánh, đánh giá 

tình hình thực hiện kế hoạch của từng công trình, hạng mục công trình,… 

đồng thời cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch và đưa ra các quyết định 

khác. Căn cứ vào bảng tính giá thành, phiếu chi phí công việc của từng công 
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trình, hạng mục công trình và các kế hoạch giá thành để lập báo cáo. Báo cáo 

giá thành có thể lập theo mẫu tại phụ lục 19 

- Báo cáo biến động về chi phí NVL trực tiếp 

Báo cáo này phản ánh số lượng, giá trị vật tư.... sử dụng chênh lệch so 

với dự toán và nguyên nhân dẫn đế chênh lệch, báo cáo này giúp đánh giá 

khối lượng đã thực hiện và đối chiếu với kế hoạch tiến độ thi công, định mức 

thiết kế . Việc theo dõi sâu sát, thường xuyên như vậy giúp kỹ sư thi công và 

đội trưởng quản lý các chi phí một cách chặt chẽ, phát hiện kịp thời và hạn 

chế gian lận, lãng phí , sai sót ngoài dự toán. Báo cáo này được lập vào cuối 

tháng tại các đội. Báo cáo được lập dựa trên các chứng từ sử dụng vật tư trong 

tháng và số liệu dự toán chi phí nguyên vật liệu cho từng công trình, hạng 

mục công trình. Báo cáo này có thể được lập theo phụ lục 20 

* Xây dựng mô hình kế toán quản trị ở công ty 

Từ thực tiễn nghiên cứu tại Công ty Cổ phẩn VT Vạn Xuân, tác giả 

thấy rằng công tác kế toán quản trị của công ty này chưa được chú trọng, tuy 

nhiên mô hình tổ chức của công ty theo kiểu kết hợp kế toán tài chính và kế 

toán quản trị nhưng nó chưa được rõ ràng. Vì vậy doanh nghiệp cần hoàn 

thiện mô hình kế toán kết hợp này. 

Mô hình kết hợp trong Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân, kế toán tài 

chính và kế toán quản trị được tổ chức thành một hệ thống thống nhất trong 

cùng một bộ máy kế toán. Kế toán tài chính thực hiện chức năng thu thập các 

thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính, cung cấp thông tin phục vụ 

chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Kế toán quản trị thực hiện 

chức năng thu thập, xử lý thông tin, phục vụ lập báo cáo kế toán quản trị cung 

cấp các thông tin trong nội bộ doanh nghiệp. 
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Do đó trong bộ máy kế toán cần xác định rõ phạm vi của báo cáo kế 

toán tài chính và báo cáo kế toán quản trị. Trong đó chức năng của các bộ 

phận trong bộ máy được thể hiện như sau: 

Kế toán trưởng là người điều hành trực tiếp các hoạt động của phòng kế 

toán, chịu trách nhiệm xét duyệt các báo cáo tài chính và cung cấp cho các 

đơn vị, các cơ quan bên ngoài công ty theo quy định, tổ chức thu thập thông 

tin qua các bộ phận các phần hành kế toán, đồng thời cung cấp thông tin qua 

các báo cáo và tư vấn cho các cấp quản trị của công ty. Kế toán tổng hợp: có 

trách nhiệm trợ giúp kế toán trưởng thực thi các nhiệm vụ theo sự phân công, 

tham gia tổ chức và điều hành mọi hoạt động trong phòng kế toán. 

Bộ phận kế toán tiền chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch tài chính 

cho công ty như: tổ chức huy động nguồn vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn 

và các quỹ một cách có hiệu quả. Đồng thời, bộ phận tài chính thực hiện các 

phần hành kế toán như: kế toán vốn bằng tiền, công nợ phải thu, phải trả, kế 

toán nguồn vốn chủ sở hữu, quỹ. Thực hiện lập các dự toán như; Dự toán thu 

chi tiền, dự toán công nợ phải thu, phải trả, cung cấp số liệu cho bộ phận kế 

toán quản trị về công nợ và thanh toán. 

Bộ phận kế toán tài sản cố định, vật tư : Thực hiện ghi chép số liệu về 

tài sản cố định, vật tư một cách chi tiết cụ thể nhằm quản lý chúng một cách 

chặt chẽ, tính khấu hao, phân tích tình hình trang bị, huy động và sử dụng tài 

sản cố định, lập báo cáo kế toán quản trị về vật tư hàng hóa, tham gia dự toán 

về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

Bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành: Theo dõi và hạch 

toán chi phí của từng công trình và thực hiện thanh quyết toán chi phí công 

trình với các đội thi công đảm bảo tính đúng, tính đủ và kịp thời để các đội có 

nguồn lực để tiếp tục thực hiện các công trình khác. Ngoài ra kế toán chi phí 
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sản xuất và tính giá thành cũng cần tham gia vào lập dự toán dự thầu của các 

công trình, để đơn giá dự thầu của công ty được hợp lý hơn. 

Trong mô hình kết hợp ngoài các bộ phận kế toán trên còn có hai nhóm 

kế toán tổng hợp Nhóm kế toán tổng hợp phụ trách phần việc của kế toán tài 

chính và nhóm phụ trách phần việc của kế toán quản trị. 

Kế toán tổng hợp phụ trách phần việc của kế toán tài chính: thực hiện 

việc tổng hợp, kiểm tra thuộc phần việc kế toán tài chính, thực hiện chức năng 

kiểm tra, đối chiếu số liệu liên quan đến kế toán tài chính của các bộ phận 

khác, tổng hợp hoàn chỉnh số liệu và lập các báo cáo tài chính. Đồng thời 

nhóm này phụ trách cả nhiện vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm như: phân loại chi phí sản xuất, tham gia cùng phòng kỹ thuật lập các 

dự toán sản xuất, dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công 

trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung, tổ chức và 

phân bổ chi phí theo đúng đối tượng, vân dụng các phương pháp tính giá 

thành sản phẩm, tổ chức theo dõi chi phí quản lý doanh nghiệp, lập các báo 

cáo về chi phí sản xuất, báo cáo giá thành sản phẩm. Với nhóm này Công ty 

nên để kế toán trưởng chủ trì cùng với sự phối hợp của các kế toán chi tiết. 

Kế toán tổng hợp phụ trách phần việc của kế toán quản trị: thực hiện 

việc kiểm tra các dự toán chi tiết do các bộ phận khác lập để tổng hợp hoàn 

chỉnh hệ thống dự toán ngân sách của doanh nghiệp, kiểm tra các báo cáo 

thực hiện, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện với các mục tiêu đề ra, tìm 

các nguyên nhân gây ra biến động đó. Soạn thảo và phân tích các dự án quản 

trị để tư vấn cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Với nhóm này Công ty nên 

để kế toán tổng hợp chủ trì dưới sự giám sát của kế toán trưởng và sự phối 

hợp của các kế toán chi tiết. 
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4.7. Điều kiện để thực hiện các giải pháp 

4.7.1. Về phía cơ quan nhà nước 

Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đơn giá định 

mức cho ngành xây lắp. Do vậy, Nhà nước cần xây dựng khung đơn giá 

cho phù hợp để không gây ra sự lãng phí và đảm bảo cho chất lượng của 

công trình. Bên cạnh đó, hiện nay phần lớn các công trình ở nước ta sử 

dụng kinh phí từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. Do đó, Nhà nước cần cải 

tiến cơ chế thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng đơn giản 

hóa, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp xây lắp.  

- Tiếp tục nghiên cứu và ban hành các chuẩn mực kế toán và kiểm toán 

của Việt Nam trên cơ sở phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế và tình 

hình hạch toán tại các doanh nghiệp xây lắp trong nước.  

- Hoàn thiện về lý luận kế toán quản trị ở Việt Nam, bao gồm các nội 

dung: 

+ Xác định rõ phạm vi kế toán quản trị và nội dung kế toán quản trị 

trong doanh nghiệp. 

+ Xác lập mô hình kế toán quản trị cho các loại hình doanh nghiệp: 

công nghiệp, xây dựng cơ bản, thương mại, giao thông, bưu điện  v.v…. 

+ Xác lập mô hình kế toán quản trị theo từng quy mô: Doanh nghiệp 

quy mô lớn, doanh nghiệp quy mô trung bình, doanh nghiệp quy mô nhỏ. 

 - Hướng dẫn, định hướng kế toán quản trị đối với các doanh nghiệp, 

tập trung vào một số nội dung: Phân loại chi phí; Số lượng, nội dung khoản 

mục giá thành sản phẩm dịch vụ; Xác định các trung tâm chi phí, theo từng 

ngành khác nhau; Yêu cầu hạch toán chi tiết về thu nhập; Các phương pháp 

tập hợp chi phí theo đối tượng hạch toán; Các phương pháp đánh giá sản 
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phẩm dở dang; Các phương pháp tính giá thành; Các loại dự toán; Các loại 

báo cáo quản trị; Các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; Các 

loại sổ chi tiết, thẻ chi tiết v.v... 

- Nhà nước cũng không nên ràng buộc và can thiệp quá sâu vào nghiệp 

vụ kỹ thuật kế toán quản trị ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bằng 

chính sách kế toán hay những quy định trong hệ thống kế toán doanh nghiệp 

mà chỉ nên dừng lại ở sự công bố khái niệm, lý luận tổng quát và công nhận 

kế toán quản trị trong hệ thống kế toán ở doanh nghiệp. Đồng thời, Nhà nước 

cần hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong đào tạo nhân 

lực, nghiên cứu, triển khai, phát triển kế toán quản trị và về lâu dài Nhà nước 

cần tổ chức các ngân hàng tư liệu thông tin kinh tế - tài chính có tính chất vĩ 

mô để hỗ trợ tốt hơn trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán quản trị ở doanh 

nghiệp.  

4.7.2. Về phía doanh nghiệp 

Một là, xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với cơ cấu quản lý của công 

ty. Xác định số lượng nhân viên  kế toán cần thiết để đảm nhận khối lượng 

công việc kế toán của công ty. Tìm kiếm những nhân viên kế toán có trình độ 

phù hợp với quy mô phát triển của công ty để tiết kiệm chi phí.Nhanh chóng 

tuyển dụng và đào tạo lại nhân sự kế toán với định hướng đa dạng hoá nghiệp 

vụ và sử dụng thành thạo các công cụ xử lý thông tin hiện đại. Tăng cường 

hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp kế toán, phát triển các dịch vụ tư vấn 

kế toán và tư vấn lập báo cáo tài chính. Thường xuyên tổ chức các lớp đào 

tạo, hội thảo đội ngũ cán bộ kế toán. 

Hai là, tổ chức thực hiện, vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, luân 

chuyển xử lý chứng từ là khâu quan trọng, quyết định đến thông tin kế toán. 
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Do vậy, việc tổ chức luân chuyển trong các đơn vị phải nhằm đảm bảo cung 

cấp thông tin kịp thời nhanh chóng, tránh chồng chéo là rất cần thiết.   

Thứ ba, xác lập hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh và định hướng 

phát triển hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh để làm cơ sở xác lập, định 

hướng thiết kế, xây dựng mô hình kế toán quản trị. Nhanh chóng phát triển 

và kiện toàn hệ thống xử lý thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh tự 

động hoá. Đây là điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến để áp dụng kế 

toán quản trị và kế toán quản trị chỉ có thể áp dụng, tác động tích cực, hiệu 

quả với điều kiện xử lý thông tin hiện đại. Việc cung cấp thông tin kế toán 

phải đa dạng, phải coi trọng việc xây dựng, khai thác hệ thống báo cáo nội 

bộ và phải thấy được ý nghĩa của báo cáo kế toán quản trị trên các mặt sau: 

Cung cấp số liệu để phân tích thường xuyên tình hình thực hiện các chỉ tiêu 

kinh tế theo từng mặt cụ thể; Cung cấp các thông tin cần thiết để xây dựng 

kế hoạch, dự toán cũng như đánh giá lựa chọn phương án sản xuất kinh 

doanh tối ưu. 

Khi các đơn vị xây dựng hệ thống báo cáo kế toán nội bộ phải đảm 

bảo các yêu cầu cơ bản sau: Các chỉ tiêu phản ánh trong báo cáo kế toán 

nội bộ phải thống nhất với các chỉ tiêu của các báo cáo tài chính, các chỉ 

tiêu kế hoạch, dự toán và về phương pháp tính để đảm bảo so sánh được; 

cung cấp đầy đủ thông tin cho quản trị kinh doanh của đơn vị; số liệu của 

các chỉ tiêu có liên quan phản ánh trên các báo cáo nội bộ phải thống nhất, 

đầy đủ, chính xác và trung thực; Hệ thống chỉ tiêu trong báo cáo trung 

thực; mẫu biểu phải được xây dựng phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị 

và phải đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng các báo cáo nội bộ này. 

Bốn là, xác lập và cải tiến nội dung, mối quan hệ trong công tác kế toán 

hiện nay (đa số nội dung công tác kế toán của các doanh nghiệp sản xuất kinh 



86 
 

 

doanh hiện nay chỉ tập trung vào công tác kế toán tài chính), cải tiến mối quan 

hệ giữa bộ phận kế toán với các bộ phận quản lý, bộ phận sản xuất kinh 

doanh.  

Năm là, cần phải từng bước xây dựng một hệ thống báo cáo quản 

trị. Một số báo cáo cần thiết trong quản trị doanh nghiệp là: Báo cáo tình 

hình sử dụng vật tư (trong đó phản ánh số lượng, đơn giá, chất lượng của 

từng chủng loại nhập và xuất dùng, ở từng bộ phận sử dụng) để thấy được 

tính hiệu quả trong việc sử dụng vật tư tại từng bộ phận, từ đó có biện 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hơn nữa; Báo cáo tình hình nợ phải 

thu (theo từng đối tượng phải thu, thời hạn thanh toán); Báo cáo tình hình 

nợ phải trả theo từng chủ nợ và thời hạn thanh toán. 

Sáu là, tổ chức và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất kinh 

doanh; từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản 

xuất kinh doanh; cần phải ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cụ 

thể là việc sử dụng tối đa phần mềm kế toán để cập nhật dữ liệu hàng 

ngày, giúp nhanh chóng có được những thông tin cần thiết cũng như việc 

tìm kiếm dữ liệu được nhanh và kịp thời. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

Trong chương 4 tác giả đã đưa ra đánh giá khá đầy đủ về công tác kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần VT Vạn 

Xuân sau thời gian tìm hiều, nghiên cứu thực tế tại công ty Cổ phần VT Vạn 

Xuân và đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành tại công ty. Để thực hiện được các giải pháp tác giảđã 

nêu ngoài sự quyết tâm của Công ty cũng cần có hàng lang pháp lý đầy đủ từ 

cơ quan nhà nước. 
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KẾT LUẬN 

Qua việc đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tế, tác giả nhận 

thấy rằng công tác hạch toán kế toán nói chung và hạch toán chi phí sản xuất, 

tính giá thành sản phẩm nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong giai 

đoạn phát triển kinh tế hiện nay. Những thông tin mà kế toán cung cấp đặc 

biệt là thông tin về chi phí và giá thành sản phẩm giúp các nhà quản lý đánh 

giá được thực trạng sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Từ đó đề 

ra những biện pháp quản lý kinh doanh thích hợp nhằm tăng năng suất, hiệu 

quả hoạt động. Mặt khác các thông tin kế toán còn giúp các nhà quản trị nội 

bộ phân tích, đánh giá nhằm tiết kiệm và nâng cao hiệu quả của chi phí, hạ giá 

thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Do đó, hoàn 

thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là yêu 

cầu không thể thiếu đối với sự phát triển và lớn mạnh của một doanh nghiệp. 

Qua nghiên cứu công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty 

Cổ phần VT Vạn Xuân, tác giả  

nhận thấy công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm ở Công ty rất được chú trọng. Bên cạnh ưu điểm mà Công ty đạt được 

cũng có một số tồn tại trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm xây lắp. Vì vậy, công tác kế toán cũng cần có những bước đổi 

mới, đặc biệt là công tác quản lý chi phí và tính giá thành sản phẩm để phục 

vụ mục đích quản trị nội bộ.  

Trong bài viết của mình tác giả đã có những phân tích, đề xuất dưới đối 

với công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty. Ngoài ra 

do thời gian tiếp xúc với thực tế chưa nhiều nên luận văn không tránh khỏi 

những thiếu sót, hạn chế. Em rất mong được sự góp ý của các thầy cô giáo, 
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Ban lãnh đạo Công ty và các cán bộ nhân viên phòng kế toán Công ty để em 

ngày càng hoàn thiện bài nghiên cứu của mình. 
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