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CHƯƠNG 1 

GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

 

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 

Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, mục tiêu tối đa hóa lợi 

nhuận là một trong những mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp, chi phốiđếncáchoạt 

động của doanh nghiệp. Do vậy, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp buộc phải 

nâng cao năng lực cạnh tranh bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó, vấn đề tiết 

kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo 

phát triển bền vững là một nhiệm vụ trọng yếu của các doanh nghiệp. Khi phân tích 

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại một doanh nghiệp sản xuất thì chi phí 

sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Việc tổ chức 

kế toán đúng, hợp lý, chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành có ý 

nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, tính giá thành sản phẩm. Thông qua số 

liệu do bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành cung cấp nhà quản 

lý doanh nghiệp biết được chi phí và giá thành thực tế của từng loại sản phẩm, 

nhóm sản phẩm, hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác trong doanh nghiệp. 

Do vậy, tổ chức tốt công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm để đảm bảo 

xác định đúng nội dung, phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành, xác định đúng 

lượng giá trị các yếu tố chi phí đã dịch chuyển vào sản phẩm hoàn thành là yêu cầu 

cấp bách và ngày càng phải hoàn thiện là rất cần thiết đối với doanh nghiệp.  

Xây dựng cơ bản là một trong những ngành sản xuất có vị trí hết sức quan 

trọng tạo cơ sở vật chất cho nền kinh tế, góp phần không nhỏ cho quá trình Công 

nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước. Trong những năm qua, được sự quan tâm của 

Đảng và Nhà nước, ngành xây dựng Việt Nam đã phát triển hết sức nhanh chóng, 

hàng năm chi phí đầu tư cho xây dựng cơ bản luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng 

vốn đầu tư của cả nước. Sản phẩm hoạt động xây lắp là công trình, vật liệu kiến 

trúc... thường có quy mô lớn, thời gian sản xuất kéo dài, chịu nhiều ảnh hưởng bởi 

điều kiện tự nhiên, vì vậy quá trình tập hợp chi phí phát sinh nhiều chi phí ngoài dự 
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toán và phụ thuộc vào từng giai đoạn thi công. Chính những đặc trưng riêng của 

ngành xây dựng cơ bản đã có tác động rất lớn đến việc tổ chức công tác kế toán. Và 

việc tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm xây lắp không nằm ngoài tầm quan 

trọng trong công tác tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm nói chung. Ngoài ra 

nó còn đòi hỏi những yêu cầu khắt khe hơn nhiều vì những sản phẩm xây lắp mang 

trong mình giá trị và giá trị sử dụng rất lớn. 

Sản phẩm sản xuất của công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ là các 

công trình, hạng mục công trình bao gồm: công trình dân dụng, công nghiệp, giao 

thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, quốc phòng…Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu 

về mặt lý luận cũng như thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ, em thấy rằng 

công ty cũng đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm và cũng đã đạt được một số hiệu quả nhất định. Tuy 

nhiên, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ vẫn còn tồn tại một số bất cập. Cụ thể, công tác kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm mới chỉ tập trung chủ yếu với phần 

hành kế toán tài chính còn kế toán quản trị chưa được thực hiện tốt. Chưa xây dựng 

được hệ thống các báo quản trị cho nhà quản lý. Quản lý chi phí sản xuất chưa thực 

sự tiết kiệm còn nhiều lãng phí, việc tính giá thành sản phẩm xây lắp thường tăng, 

chưa đúng sát với thực tế và quyết toán không kịp thời khi công trình được hoàn 

thành để nhanh chóng bàn giao cho chủ đầu tư đưa công trình vào sử dụng. Điều 

này có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Xuất phát từ thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ, nhận thức rõ tầm quan 

trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong việc 

giúp cho nhà quản lý đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả. Do đó, em đã chọn 

nghiên cứu đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công 

ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ” làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế. 
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1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

 Xây lắp là một ngành sản xuất mang tính công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật 

chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, góp phần hoàn thiện cơ cấu kinh tế, tạo tiền 

đề để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên ngành xây lắp có 

những đặc điểm riêng biệt khác với các ngành sản xuất khác ảnh hưởng đến công 

tác quản lý và hạch toán. - Sản phẩm xây lắp là những công trình hoặc vật kiến trúc 

có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiến. Mỗi sản phẩm được xây lắp 

theo thiết kế kỹ thuật và giá dự toán riêng. Những đặc điểm riêng đó có ảnh hưởng 

lớn tới công tác tổ chức hạch toán kế toán làm cho phương pháp tập hợp chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp có những đặc điểm riêng. Đã có nhiều công 

trình nghiên cứu về hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dựa 

trên những lý thuyết về chi phí, giá thành và hoàn thiện cho phù hợp với đặc thù của 

ngành sản xuất xây lắp. Dưới đây là một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề 

tài: 

Luận văn Thạc sĩ của tác giả Đinh Thị Lê (2008) “Hoàn thiện kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội”. 

Thành công chính của Luận văn là tác giả đã hệ thống hóa được các cơ sở lý luận về 

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Đưa ra được những ý 

kiến và phương pháp đúng đắn trong việc tổ chức công tác kế toán chi phí và tính 

giá thành sản phẩm. Giúp cho Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội có thể vận 

dụng trong công tác kế toán nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm xây lắp. 

Tuy nhiên trong luận văn này tác giả mới chỉ trình bày việc hạch toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành trên phương diện kế toán tài chính còn kế toán quản trị chưa 

được đề cập đến. 

Luận văn thạc sỹ của tác giả Tạ Thị Hà Ninh (2011)“Hoàn thiện kế toán chi 

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội”. Trong luận văn, tác giả đã nêu được những vấn 

đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các 

doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng, đưa ra được những 
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điểm khác biệt về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh 

nghiệp xây lắp so với các doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, trong luận văn này tác 

giả cũng mới chỉ đề cập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 

dưới góc độ kế toán tài chính, còn dưới góc độ kế toán quản trị chưa đề cập tới. Vì 

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

chưa được coi là đầy đủ. 

Luận văn thạc sỹ của Đỗ Mai Anh (2011) “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”. Trong luận văn này, tác giả đã trình bày được các 

lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trên cả 

hai phương diện kế toán tài chính và kế toán quản trị. Đưa ra được những đề xuất 

cho việc vận dụng và hoàn thiện tốt hơn các quy định về kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm xây lắp thực tế tại Công ty. Tuy nhiên, những đề xuất này 

mang tính mang tính lý thuyết chung chung, chưa cụ thể. Vì vậy gây khó khăn trong 

việc vận dụng vào thực tế của Công ty. 

Như vậy, các đề tài nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm trên đã đưa ra được các nội dung cơ bản của kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm từ đó đề xuất các phương pháp hoàn thiện để ứng dụng vào 

các đơn vị cụ thể theo các phạm vi nghiên cứu khác nhau của từng đề tài. Đề tài 

“Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Xây lắp Tây Hồ” là một đề tài mới. Trong luận văn này, em sẽ đưa ra những 

lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên cả hai phương 

diện kế toán tài chính và kế toán quản trị, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện 

kế toán trên cả hai phương diện này nhằm góp phần giúp cho Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Xây lắp Tây Hồ nâng cao công tác kế toán cũng như hoạt động kinh doanh đạt 

hiệu quả hơn. 

1.3 Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại doanh nghiệp dưới góc độ kế toán tài chính và góc độ kế toán quản trị. 
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- Phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ. 

- Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ. 

1.4 Các câu hỏi nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu của luận văn, các câu hỏi nghiên cứu gồm: 

- Cơ sở lý luận của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong 

các doanh nghiệp xây lắp là gì? 

- Đặc điểm của hoạt động xây lắp ảnh hưởng như thế nào đến kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm? 

- Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ đang được thực hiện như thế nào? Có những ưu 

điểm, hạn chế gì? 

- Cần phải có những giải pháp nào để hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ? 

1.5 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: 

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

- Phạm vi nghiên cứu: 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ năm 2015 dưới 2 góc độ kế toán tài chính và kế 

toán quản trị. 

1.6 Phương pháp nghiên cứu 

1.6.1. Phương pháp tiếp cận thông tin 

 Luận văn vận dụng cơ sở lý thuyết về kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm để phân tích thực trạng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ. Đồng thời, luận 

văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để thu thập và xử 

lý thông tin. 
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 - Nghiên cứu định tính: Nghiên cứu này được thực hiện thông qua việc quan 

sát, phỏng vấn sâu các đối tượng cung cấp thu thập thông tin như nhân sự thuộc 

phòng kế toán, các phòng ban khác như Bộ phận sản xuất, bộ phận thu mua, bộ 

phận kiểm tra chất lượng ... nhằm giúp cho người nghiên cứu có cái nhìn tổng quan 

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

 - Nghiên cứu định lượng: Nghiên cứu này được thực hiện thông qua việc xây 

dựng bảng hỏi với các câu hỏi đóng. Từ đó, tác giả lượng hóa các khái niệm, đo 

lường mối quan hệ giữa các yếu tố thông qua việc áp dụng các công cụ phân tích, 

thống kê. 

1.6.2. Phương pháp thu thập dữ liệu 

Dữ liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu được thu thập thông qua các nguồn 

sau: 

- Nguồn dữ liệu thứ cấp: Các dữ liệu thu thập từ nguồn này bao gồm các văn 

bản luật, nghị định, thông tư .... của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành về kế toán 

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Các tài liệu về kế toán chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm tham khảo từ giáo trình, báo chí, tạp chí, mạng internet; 

Các tài liệu sẵn có của doanh nghiệp: Tài liệu giới thiệu về doanh nghiệp, quy chế 

tài chính, mục tiêu, phương hướng, chính sách phát triển của Công ty; Báo cáo tài 

chínhnăm 2015; Các sổ sách, chứng từ, báo cáo kế toán liên quan đến công tác kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm... 

- Nguồn dữ liệu sơ cấp: Điều tra thu thập thông tin từ các Phòng, Ban trong 

Công ty thông qua quan sát trực tiếp, quan sát gián tiếp, phỏng vấn trực tiếp, điều 

tra,lấy số liệu thực tế tại Công ty... 

1.6.3. Phương pháp xử lý phân tích dữ liệu 

Các dữ liệu thu thập được sẽ được kiểm tra, sàng lọc, sau đó sử dụng công cụ 

word, excel để tiến hành thống kê, phân tích. Bên cạnh đó, tiến hành xử lý số liệu 

bằng cách sử dụng sơ đồ, bảng biểu ... để phân tích, tổng hợp và đánh giá. 

1.7 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 

Về mặt lý luận, luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết về kế toán chi 
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phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Cụ thể, luận văn làm rõ cơ sở lý luận về kế 

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

được ban hành trong các văn bản của Nhà nước. 

Về mặt thực tiễn và ứng dụng, luận văn nghiên cứu, phân tích và đánh giá 

thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ. Qua đó đánh giá những điểm đạt được và hạn chế còn 

tồn tại và tìm hiểu nguyên nhân của những hạn chế này. Trên cơ sở các mô hình lý 

thuyết về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đặc điểm tổ chức hoạt 

động sản xuất kinh doanh và thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty để đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ. 

1.8 Kết cấu của luận văn 

Kết cấu của luận văn ngoài phần phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, 

luận văn được kết cấu thành 4 chương sau: 

Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu 

Chương 2: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 

Chương 3: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ 

Chương 4: Thảo luận các kết quả nghiên cứu, các giải pháp đề xuất và kết 

luận. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 Sau khi khảo sát tình hình thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ em thấy được thực trạng 

công tác kế toán có những ưu điểm là thực hiện đúng quy định của Nhà nước về chế 

độ kế toán. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số nhược điểm cầnhoàn thiện tại Công ty. 

Đây là cơ sở để em nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ”. Trong chương 

1 em đã giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu của mình, cụ thể giới thiệu về sự 

cấp thiết của đề tài, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương 

pháp nghiên cứu, ý nghĩa của đề tài và giới thiệu kết cấu nội dung nghiên cứu, làm 

căn cứ để trình bày nội dung nghiên cứu trong các chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ 

SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 

XÂY LẮP 

2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 

Xây dựng cơ bản là một trong những lĩnh vực sản xuất vật chất quan trọng 

của nền kinh tế quốc dân với chức năng tái sản xuất tài sản cố định cho các ngành, 

các lĩnh vực của nền kinh tế. Cũng giống như các ngành sản xuất khác, sản phẩm 

xây dựng cơ bản cũng được tiến hành sản xuất một cách liên tục từ khâu thăm dò, 

khảo sát đến thiết kế, thi công, quyết toán khi công trình hoàn thành. Quá trình sản 

xuất cũng mang tính dây chuyền, giữa các khâu có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, 

nếu một khâu ngừng trệ thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các khâu khác.Tuy 

nhiên, so với các ngành sản xuất thì ngành xây dựng cơ bản có những đặc điểm 

riêng biệt và biểu hiện cụ thể, rõ ràng nhất là ở sản phẩm xây lắp và quá trình tạo ra 

sản phẩm của ngành. Chính đặc điểm xây lắp đã chi phối và ảnh hưởng đến công 

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

nói riêng trong các doanh nghiệp xây lắp. 

Đặc điểm của hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm: 

- Sản phẩm xây lắp là các công trình xây dựng, vật kiến trúc có quy mô lớn 
kết cấu phức tạp, thời gian sử dụng lâu dài không thuộc đối tượng lưu thông , việc 
tổ chức, quản lý và hạch toán xây lắp nhất thiết phải lập dự toán (dự toán thiết kế, 
dự toán thi công), trong quá trình sản xuất và xây lắp phải so sánh với dự toán, lấy 
dự toán làm thước đo, đồng thời để giảm bớt rủi ro phải mua bảo hiểm cho công 
trình xây lắp. Đặc điểm này ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá 
thành sản phẩm xây lắp là chi phí xây lắp phát sinh lớn ngoài chi phí phát sinh về 
nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công, phục vụ thi công còn bao gồm chi phí 
mua bảo hiểm công trình. Giá thành sản phẩm xây lắp có giá trị lớn kế toán phải tập 
hợp đầy đủ chi phí phát sinh tránh thiếu sót ảnh hưởng đến giá thành thực tế của sản 
phẩm xây lắp. 
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- Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc theo giá thỏa thuận 
với chủ đầu tư (giá đấu thầu), do đó tính chất hàng hóa sản phẩm xây lắp không thể 
hiện rõ (tác động của thị trường bị hạn chế). Đặc điểm này giúp kế toán có thể ước 
lượng trước được doanh thu sản phẩm xây lắp trước khi sản phẩm hoàn thành. Làm 
căn cứ để xác định giá thành sản phẩm, so sánh với giá thành dự toán để ước tính 
lợi nhuận thu được khi công trình được xây dựng. 

- Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện sản xuất phải 
di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm. Đặc điểm này làm cho công tác quản lý sử 
dụng, hạch toán tài sản, vật tư rất phức tạp do ảnh hưởng của thiên nhiên, thời tiết 
và dễ mất mát, hư hỏng…Vì vậy việc kiểm soát chi phí phát sinh phải có sự giám 
sát chặt chẽ của Ban lãnh đạo đơn vị để tránh làm tăng chi phí không sát với dự 
toán, ảnh hưởng đến giá thành thực tế sản phẩm. 

- Quá trình xây lắp thường kéo dài, phụ thuộc vào quy mô, tính phức tạp của 
từng công trình. Quá trình thi công được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn 
lại được chia thành nhiều công việc khác nhau, các công việc thường diễn ra ngoài 
trời chịu tác động lớn của các nhân tố bên ngoài như nắng, mưa…Đặc điểm này đòi 
hỏi việc tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ sao cho bảo đảm chất lượng công trình 
đúng như thiết kế, dự toán. 

Do thời gian thi công tương đối dài nên kỳ tính giá thành thường không xác 
định hàng tháng, hàng quý như trong sản xuất công nghiệp mà được xác định theo 
thời điểm thi công hạng mục công trình hoàn thành hay thực hiện bàn giao thanh 
toán theo giai đoạn quy ước giữa chủ đầu tư và nhà thầu. 

Đặc điểm này ảnh hưởng đến việc tập hợp chi phí phức tạp hơn so với các 
ngành nghề khác. Như thời gian kéo dài dễ làm phát sinh chi phí không có trong dự 
toán (làm phát sinh tăng chi phí), việc tập hợp chứng từ không đầy đủ do mất mát 
hư hỏng chứng từ… Điều này làm cho chi phí xây dựng thực tế tăng cao ngoài dự 
toán, ảnh hưởng đến công tác quyết toán giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành.  

- Sản phẩm xây lắp có thể được bàn giao một lần khi hoàn thành toàn bộ 
công trình hoặc cũng có thể bàn giao theo từng hạng mục công trình, phần việc 
hoàn thành đến điểm dừng kỹ thuật. Vì thế đối tượng tính giá thành có thể là công 
trình, hạng mục công trình hoặc một nhóm hạng mục công trình. Do đó với từng 
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trường hợp cụ thể kế toán phải vận dụng phương pháp xác định chi phí sản xuất dở 
dang cuối kỳ và phương pháp tính giá thành phù hợp.  

- Chi phí phát sinh trong xây lắp bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, 
chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công và chi phí sản xuất chung. 
Vì vậy, việc tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm bao gồm 4 khoản 
mục chi phí cấu thành, khác biệt với các doanh nghiệp sản xuất khác là có thêm chi 
phí sử dụng máy thi công. 

- Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong xây lắp được xác định bằng chi 
phí dở dang đầu kỳ trước và chi phí phát sinh trong kỳ. Khác biệt với các doanh 
nghiệp sản xuất khác là chi phí sản xuất trong kỳ bao gồm có chi phí sử dụng máy 
thi công. Vì vậy, để đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ kế toán phải xác định được 
chi phí sử dụng máy thi công phát sinh trong kỳ. 

- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại các doanh nghiệp xây 
dựng là theo hình thức khoán, nghĩa là các đội xây dựng sẽ được giao tự đảm nhận 
công việc xây dựng từ khi khởi công đến khi hoàn thành, tiến hành tập hợp chứng 
từ bàn giao cho kế toán đơn vị. Đây là đặc điểm khác biệt với các doanh nghiệp sản 
xuất khác. 

- Khi quá trình xây lắp hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư thì sản phẩm 

cũng được coi là tiêu thụ. Do đó tập hợp chi phí sản xuất trong xây lắp được coi là 

quan trọng, kế toán hoàn thành công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính được giá 

thành thực tế sản phẩm thì công việc quyết toán công trình được coi là hoàn thiện và 

có thể bàn giao cho chủ đầu tư. 

2.2 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong 

doanh nghiệp xây lắp 

2.2.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 

2.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất  

Sản xuất gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của xã hội loài người. 

Đặc trưng vốn có của sản xuất vật chất là quá trình tác động qua lại giữa con người 

với tự nhiên, trong đó con người biến đổi tự nhiên để thỏa mãn nhu cầu của mình. 

Sản xuất ra của cải vật chất cần diễn ra liên tục và lặp đi lặp lại không ngừng làm 
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cho của cải vật chất trong xã hội không ngừng được tăng lên. Quá trình sản xuất 

hàng hóa là một trong những quá trình tạo ra của cải vật chất và là quá trình tiêu hao 

ba yếu tố cơ bản bao gồm: tư liệu lao động, đối tượng lao động và lao động sống. 

Để tiến hành sản xuất hàng hóa, người sản xuất phải bỏ chi phí về thù lao lao động, 

về tư liệu lao động và đối tượng lao động. Sự hao phí các yếu tố nguồn lực cho sản 

xuất kinh doanh được biểu hiện dưới hình thức giá trị, đó được gọi là chi phí sản 

xuất kinh doanh. 

“Chi phí: Là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán 

dưới hình thức các khoản chi tiền ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các 

khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm các khoản phân phối 

cho cổ đông hoặc chủ sở hữu” theo chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS 01 Chuẩn 

mực chung. 

Như vậy, chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về 

lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp bỏ ra 

có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. 

Thông qua nghiên cứu bản chất của chi phí, chúng ta có thể thấy chi phí 

mang các đặc điểm sau: 

 - Chi phí sản xuất được xem là sự kết tinh về hao phí sức lao động của con 

người (lao động quá khứ và lao động hiện tại). Ở những góc độ nghiên cứu khác 

nhau ta có những loại chi phí khác nhau. Song, bản chất của chi phí vẫn là sự hao 

phí sức lao động của con người. 

 - Chi phí sản xuất phát sinh gắn với mục đích và đối tượng nhất định. Điều 

này nói nên rằng, chi phí sản xuất luôn gắn với không gian, địa điểm, con người hay 

các quan hệ giao dịch cụ thể của quá trình sản xuất kinh doanh. Qua đó ta biết chi 

phí phát sinh nhằm mục đích gì. 

 - Chi phí sản xuất được xem xét, ghi nhận trong một khoảng thời gian nhất 

định. Trên thực tế, chi phí sản xuất có thể phát sinh tại một thời điểm hoặc trong 

một khoảng thời gian cụ thể nào đó. Các khoảng thời gian được đặt ra thường là do 
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yêu cầu quản lý kinh tế của chủ thể quản lý. Nó thường gắn với thời kỳ lập báo cáo 

về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Ngoài ra, độ lớn của các khoản chi phí bị ảnh hưởng bởi các nguyên tắc và 

tiêu chuẩn ghi nhận. Chẳng hạn, với kế toán tài chính chi phí sản xuất chỉ được ghi 

nhận phải đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ theo quy định của chế độ kế toán hiện 

hành. 

Cũng như các ngành sản xuất vật chất khác, quá trình sản xuất trong doanh 

nghiệp xây lắp là quá trình biến đổi các yếu tố đầu vào bao gồm yếu tố về vật tư lao 

động, đối tượng lao động và sức lao động để tạo ra sản phẩm xây lắp. Chi phí sản 

xuất trong kinh doanh xây lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao 

động sống và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình sản xuất có liên quan đến 

khối lượng xây lắp trong một thời kỳ nhất định. 

Theo chuẩn mực kế toán số 15 (Hợp đồng xây dựng) đề cập đến chi phí của 

hợp đồng xây dựng gồm: 

- Chi phí liên quan đến từng hợp đồng cụ thể: 

+ Chi phí nhân công tại công trường, bao gồm cả chi phí giám sát công trình. 

+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu, bao gồm cả thiết bị công trình. 

+ Khấu hao máy móc thiết bị và các tài sản cố định khác sử dụng để thực hiện hợp 

đồng. 

+ Chi phí vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ máy móc, thiết bị và nguyên liệu, vật liệu 

đến và đi khỏi công trình. 

+ Chi phí thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị để thực hiện hợp đồng. 

+ Chi phí thiết kế và trợ giúp kỹ thuật liên quan trực tiếp đến hợp đồng. 

+ Chi phí dự tính để sửa chữa và bảo hành công trình. 

+ Các chi phí liên quan trực tiếp khác. 

- Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng và có thể phân bổ 

cho từng hợp đồng cụ thể, như: 

+ Chi phí bảo hiểm. 
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+ Chi phí thiết kế và trợ giúp kỹ thuật không liên quan trực tiếp đến một hợp đồng 

cụ thể nào. 

+ Chi phí quản lý chung trong xây dựng. 

- Các chi khác có thể thu lại từ khách hàng theo các điều khoản của hợp 

đồng: 

+ Chi phí giải phóng mặt bằng. 

+ Chi phí triển khai mà khách hàng phải trả lại nhà thầu đã được quy định trong hợp 

đồng xây dựng. 

- Chi phí của hợp đồng xây dựng còn được tính cả các khoản chi phí có liên 

quan đến hợp đồng kể từ khi đàm phán, ký kết cho đến khi kết thúc hợp đồng. 

- Các chi phí không được tính vào chi phí của hợp đồng xây dựng, gồm: 

+ Chi phí quản lý hành chính chung hoặc chi phí nghiên cứu, triển khai mà hợp 

đồng không quy định khách hàng phải trả cho nhà thầu. 

+ Chi phí bán hàng. 

+ Khấu hao máy móc, thiết bị và tài sản cố định khác không sử dụng cho hợp đồng 

xây dựng. 

2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 

Trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói 

riêng có nhiều loại chi phí sản xuất với nội dung kinh tế, công dụng và đặc tính 

khác nhau nên cần phải có sự phân loại chi phí để thuận lợi cho công tác quản lý và 

công tác hạch toán. Phân loại chi phí là việc sắp xếp chi phí sản xuất vào từng loại, 

từng nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định nhằm mục đích đáp ứng 

thông tin cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng thông tin kế toán. Do 

đó, đòi hỏi việc phân loại chi phí sản xuất phải khoa học và thống nhất. 

Có nhiều cách phân loại chi phí khác nhau như phân loại theo nội dung kinh 

tế, công dụng, vai trò, vị trí… Mỗi cách phân loại này đều đáp ứng ít nhiều cho mục 

đích quản lý, hạch toán, kiểm tra…ở các góc độ khác nhau.  

 Việc quản lý chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp không chỉ đơn 

thuần là quản lý số liệu phản ánh tổng hợp chi phí mà phải dựa trên cả các yếu tố 
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chi phí riêng biệt để phân tích toàn bộ chi phí sản xuất của từng công trình, hạng 

mục công trình hay theo nơi phát sinh chi phí. Việc phân loại chi phí theo từng tiêu 

thức sẽ nâng cao tính chi tiết của thông tin, là cơ sở cho việc phấn đấu giảm chi phí, 

nâng cao hiệu quả sử dụng và tăng cường hạch toán kinh tế trong các doanh nghiệp 

xây lắp. Thông thường chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp được phân 

loại theo các tiêu thức sau: 

- Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí 

Là việc phân chia chi phí thành những yếu tố chi phí khác nhau nhằm phục 

vụ cho việc tập hợp, quản lý chi phí theo nội dung kinh tế ban đầu đồng nhất mà 

không xét đến công dụng cụ thể hay địa điểm phát sinh chi phí. 

Để cung cấp thông tin về chi phí một cách cụ thể và tùy theo yêu cầu, trình 

độ quản lý mà mức độ chi tiết của các yếu tố có thể khác nhau. Theo quy định hiện 

hành ở Việt Nam, toàn bộ chi phí được chia làm 5 yếu tố chi phí sau: 

Chi phí nguyên liệu, vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên liệu, vật liệu 

chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, CCDC mà doanh nghiệp đã sử dụng cho hoạt 

động sản xuất xây lắp trong kỳ. Loại này có thể chia thành các yếu tố là chi phí 

nguyên, vật liệu và chi phí nhiên liệu động lực. 

Chi phí nhân công: Bao gồm toàn bộ chi phí về tiền lương, tiền công, phụ 

cấp, các khoản trích theo tiền lương, tiền công như BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 

và các khoản phải trả khác cho công nhân trực tiếp thi công, công nhân vận hành 

máy và nhân viên quản lý xây dựng ở các tổ đội sản xuất.  

Chi phí khấu hao tài sản cố định: Phản ánh tổng số khấu hao tài sản cố định 

phải trích trong kỳ của tất cả tài sản cố định dùng trong phạm vi các công trường, 

đội xây dựng như: khấu hao máy móc, thiết bị xây dựng, phương tiện vận tải, thiết 

bị dụng cụ quản lý ở tổ, đội xây dựng… 

Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là toàn bộ chi phí liên quan đến các loại dịch vụ 

mua ngoài dùng cho hoạt động thi công, lắp đặt công trình. 

Chi phí khác bằng tiền: Là toàn bộ chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh vào 

các yếu tố trên dùng cho thi công công trình. 
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Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế có tác dụng cho biết kết cấu, 

tỷ trọng từng loại chi phí trong toàn bộ chi phí sản xuất mà doanh nghiệp đã chi ra 

để đánh giá việc thực hiện kế hoạch, dự toán chi phí cho kỳ sau, lập thuyết minh 

báo cáo tài chính. Đây là cơ sở để tập hợp chi phí sản xuất theo nội dung chi phí đáp 

ứng những thông tin cần thiết cho việc tính toán hiệu quả các phương án sản xuất 

tối ưu cho phép tiết kiệm chi phí. 

- Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng 

Theo cách phân loại này là việc căn cứ vào mục đích, công dụng của chi phí 

đối với quá trình xây dựng và sắp xếp các chi phí có cùng mục đích công dụng 

thành các khoản mục. Trong doanh nghiệp xây lắp chi phí sản xuất được chia thành 

4 khoản mục: 

Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp: Bao gồm toàn bộ các chi phí về các loại 

nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu sử dụng để luân chuyển các cấu kiện, 

bán thành phẩm, thiết bị và các vật liệu khác sử dụng trực tiếp cho quá trình sản 

xuất. 

Ví dụ: 

Vật liệu chính: cát, đá, sỏi, sắt, thép, xi măng… 

Vật liệu phụ: bột màu, đinh, dây… 

Nhiên liệu: than củi dùng để nấu nhựa đường… 

Vật kết cấu: bê tông đúc sẵn  

Thiết bị gắn liền với công trình kiến trúc: thiết bị vệ sinh, thông gió, ánh 

sáng… 

 Chi phí nhân công trực tiếp: Là các chi phí gồm tiền lương, tiền công và các 

khoản thu nhập khác của người lao động có tính chất như lương và các khoản trích 

theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất. 

 Chi phí sử dụng máy thi công: Bao gồm các chi phí về vật liệu, nhiên liệu, 

khấu hao, tiền lương của công nhân gắn liền với với việc sử dụng máy thi công 

(công nhân vận hành máy, công nhân làm theo máy). Chi phí này không bao gồm 
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các khoản trích theo lương của công nhân sử dụng máy như BHXH, BHYT, BHTN, 

KPCĐ.  

 Chi phí sản xuất chung: Bao gồm các chi phí liên quan đến việc phục vụ, 

quản lý sản xuất tại các tổ đội sản xuất như: Chi phí về tiền lương, tiền công và các 

khoản trích theo tiền lương, tiền công của nhân viên quản lý tổ đội, đốc công; chi 

phí về vật liệu, công cụ, dụng cụ sản xuất của tổ đội xây dựng; chi phí khấu hao tài 

sản cố định cho xây dựng; chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác bằng tiền 

dùng trong phạm vi các công trường, tổ đội xây dựng (các chi phí này không bao 

gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp của công nhân sử 

dụng máy thi công). 

 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí có tác dụng 

trong việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo khoản 

mục, làm cơ sở cho việc phân tích, so sánh với dự toán đã lập để có các biện pháp 

tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm công trình. 

 - Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 

vào các đối tượng chịu chi phí 

 Theo cách phân loại này toàn bộ chi phí xây lắp được chia làm 2 loại: 

 Chi phí trực tiếp: Là các loại chi phí xây lắp có liên quan trực tiếp đến một 

đối tượng tập hợp chi phí như công trình, hạng mục công trình. Kế toán dùng 

phương pháp trực tiếp để tập hợp chi phí cho từng đối tượng chịu chi phí. 

 Chi phí gián tiếp: Là các chi phí xây lắp liên quan đến nhiều đối tượng chịu 

chi phí. Kế toán dùng phương pháp tập hợp chung sau đó lựa chọn tiêu thức hợp lý 

để phân bổ cho từng đối tượng chịu chi phí. 

2.2.2 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong các doanh 

nghiệp xây lắp 

2.2.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 

 Giá thành sản phẩm xây lắp là toàn bộ CPSX bao gồm chi phí vật liệu, chi 

phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí trực tiếp khác, ... tính cho từng 

công trình, hạng mục công trình hay khối lượng xây lắp hoàn thành nghiệm thu. 
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2.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 

  Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm tính giá thành: 

 Theo cách phân loại này thì giá thành sản phẩm được chia làm ba loại là: giá 

thành định mức, giá thành kế hoạch và giá thành thực tế. 

 Giá thành định mức: Là chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở các định mức chi 

phí hiện hành ở từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch trước khi tiến hành sản 

xuất. Giá thành định mức được xây dựng trên nền tảng các định mức hao phí về 

lượng nguyên, nhiên vật liệu, thời gian lao động trong quá trình sản xuất sản 

phẩm… cùng các định mức về giá tương ứng của chúng. 

 Giá thành kế hoạch: Là chỉ tiêu giá thành được xây dựng trên cơ sở giá 

thành thực tế kỳ trước, giá thành định mức, dự toán chi phí và sản lượng kế hoạch. 

Giá thành kế hoạch được tính toán trước khi tiến hành sản xuất sản phẩm, là mục 

tiêu phấn đấu của doanh nghiệp. Nó được tính toán dựa trên những điều kiện cụ thể 

của kỳ kế hoạch sắp thực hiện. 

 Giá thành thực tế: Được tính toán trên cơ sở những chi phí thực tế phát sinh 

liên quan đến khối lượng sản phẩm, công việc hoàn thành. Giá thành thực tế chỉ 

được xác định sau khi quá trình sản xuất sản phẩm hoàn tất. Vì khi đó, chúng ta mới 

tập hợp được toàn bộ chi phí sản xuất thực tế, làm cơ sở số liệu cho việc tính giá 

thành. Chỉ tiêu giá thành này được dùng để xác định giá trị sản phẩm nhập kho, giá 

vốn hàng bán và các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp khác trong báo cáo tài chính của 

doanh nghiệp.  

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

 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đều là những đối tượng, chỉ tiêu mà 

các nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm. Chúng có điểm giống nhau, khác nhau và 

có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Điều đó thể hiện ở những điểm sau đây: 

 - Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm về bản chất đều biểu hiện bằng tiền 

những hao phí về lao động sống và lao động vật hóa của con người, đều mang trong 

mình nội dung giá trị. Chúng đều là hệ quả của quá trình sản xuất.Trong đó, các 

nguồn lực đầu vào kết hợp, tiêu hao và chuyển hóa lẫn nhau tạo ra giá trị và giá trị 
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sử dụng của sản phẩm hoàn thành. 

 - Chi phí sản xuất được xem xét đơn thuần là sự hao phí về lao động sống và 

lao động vật hóa diễn ra trong quá trình sản xuất sản phẩm, chưa gắn kết với kết quả 

của quá trình ấy. Trong khi đó giá thành sản phẩm luôn gắn với một khối lượng sản 

phẩm, công việc, lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành. 

 Như vậy, chi phí sản xuất là điều kiện, là tiền đề để xác định giá thành sản 

phẩm.Khi sản phẩm được hoàn thành, toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh liên quan 

đến sản phẩm ấy gọi là giá thành sản phẩm. Sở dĩ có sự khác nhau về giá trị giữa chi 

phí sản xuất và giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ là do sự tồn tại của sản 

phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ. Trong trường hợp không có sản phẩm dở dang 

đầu kỳ và cuối kỳ, toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ chính là tổng giá 

thành của sản phẩm hoàn thành. 

Do đặc thù của ngành xây dựng cơ bản là khối lượng sản phẩm hoàn thành 

bàn giao theo từng hạng mục công trình hoặc theo từng công trình nên giá thành 

được tính vào chi phí khihạng mục công trình hoặc công trình được hoàn thành, có 

nghĩa là giá thành bao gồm chi phí sản xuất của của kỳ này và chi phí sản xuất của 

kỳ trước chuyển sang chứ không căn cứ theo một thời gian nhất định như chi phí. 

- Trên phương diện nền kinh tế, khi các quan hệ trao đổi mua bán diễn ra, 

sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp này lại là nguyên vật liệu hay yếu tố đầu vào của 

doanh nghiệp khác. Trên quan điểm đó, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

mang tính tương đối, chúng có sự chuyển hóa lẫn nhau.Chi phí sản xuất ở doanh 

nghiệp nào là cơ sở để tính toán, xác định giá thành sản phẩm hoàn thành của doanh 

nghiệp đó.Khi cung cấp sản phẩm ra thị trường làm yếu tố đầu vào cho doanh 

nghiệp khác, chỉ tiêu này lại làm cơ sở để xác định giá bán, làm tiền đề để xác định 

chi phí sản xuất trong một quy trình công nghệ sản xuất mới. 
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2.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành trong các 

doanh nghiệp xây lắp 

2.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 

Để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được chính xác, đòi 

hỏi công việc đầu tiên mà người làm kế toán phải làm là xác định đối tượng tập hợp 

sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi, giới hạn để tập hợp chi phí 

sản xuất theo các phạm vi, giới hạn đó. Thực chất của việc xác định đối tượng tập 

hợp chi phí sản xuất là xác định nơi phát sinh chi phí như phân xưởng sản xuất, giai 

đoạn công nghệ, toàn bộ quy trình sản xuất hoặc đối tượng chịu chi phí như sản 

phẩm, đơn đặt hàng, công trình, hạng mục công trình… 

Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất hợp lý và khoa học, phù hợp với 

đặc điểm quy trình công nghệ và tính chất sản phẩm sẽ tạo thuận lợi cho công tác 

quản lý và tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 

Đối với sản phẩm xây lắp, để tính được giá thành công trình, hạng mục công 

trình một cách đầy đủ, chính xác thì việc xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí là 

rất quan trọng và cần thiết. Thực chất của việc xác định đối tượng tập hợp chi phí và 

xác định phạm vi tập hợp hay nơi phát sinh chi phí và đối tượng chịu sự phân bổ chi 

phí. 

Do những đặc điểm về sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp nên đối tượng 

tập hợp chi phí có thể là từng công trình, hạng mục công trình, nhóm các hạng mục 

công trình hoặc từng giai đoạn thi công. 

Căn cứ để xác định đối tượng tập hợp chi phí là:  

+ Mục đích và đối tượng tính giá thành. 

+ Mục đích và công dụng của chi phí. 

+ Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 

+ Yêu cầu và trình độ quản lý của doanh nghiệp. 
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2.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 

Giá thành sản phẩm xây lắp là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí về lao 

động sống và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình sản xuất có liên quan đến 

khối lượng xây lắp đã hoàn thành. Giá thành sản phẩm xây lắp được phân chia 

thành các loại theo tiêu thức khác nhau. 

Do đặc điểm của hoạt động xây lắp và của sản phẩm xây lắp cũng như tùy 

thuộc vào phương thức thanh toán khối lượng xây lắp theo hợp đồng xây dựng, đối 

tượng tính giá thành có thể là công trình, hạng mục công trình, có thể là các giai 

đoạn của hạng mục công trình có dự toán riêng. 

Việc xác định đúng đối tượng tính giá thành là cơ sở để tính đúng, tính đủ 

chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm. 

2.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá 

thành sản phẩm 

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất có nội dung khác với đối tượng tính giá 

thành sản phẩm xây lắp. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là căn cứ để tổ 

chức thu thập chứng từ, ghi chép ban đầu, mở sổ chi tiết tập hợp chi phí cho từng 

đối tượng, thực hiện chế độ kế toán trong nội bộ doanh nghiệp. 

Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp là căn cứ để kế toán lập 

bảng tính giá thành sản phẩm, tổ chức công tác giá thành theo từng đối tượng phục 

vụ cho việc kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, xác định kết quả sản 

xuất sản phẩm. 

Mặc dù vậy, giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản 

phẩm lại có mối quan hệ mật thiết với nhau, cụ thể: 

- Một đối tượng kế toán chi phí sản xuất tương ứng với một đối tượng tính 

giá thành sản phẩm có liên quan. 

- Một đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tương ứng với nhiều đối 

tượng tính giá thành liên quan. 

- Nhiều đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tương ứng với một đối tượng tính 

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

cơ bản giống nhau ở chỗ chúng đều là những phạm vi, giới hạn để tập hợp chi phí 

hay để tính giá thành sản phẩm.  

2.4 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất là cách thức mà kế toán sử dụng để tập 

hợp, phân loại các khoản mục chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ theo các đối tượng 

tập hợp chi phí đã xác định. 

Có 2 phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 

2.4.1. Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp 

Theo phương pháp này những chi phí phát sinh trực tiếp liên quan đến đối 

tượng nào thì tập hợp trực tiếp cho đối tượng đó. Kế toán phải tổ chức công tác 

hạch toán một cách chi tiết, cụ thể từ khâu lập chứng từ và ghi chép ban đầu, tổ 

chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, ghi sổ kế toán một cách chính xác, kịp 

thời theo đúng đối tượng tập hợp chi phí. 

2.4.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ gián tiếp 

Theo phương pháp này, những chi phí phát sinh liên quan đến nhiều đối 

tượng tập hợp chi phí sẽ được tập hợp chung theo địa điểm phát sinh hoặc theo nội 

dung chi phí. Cuối kỳ, kế toán lựa chọn tiêu thức hợp lý để phân bổ chi phí cho từng 

đối tượng. 

Có thể thực hiện việc phân bổ theo hai bước sau: 

Bước 1: Xác định hệ số phân bổ chi phí 

Hệ số phân bổ chi phí = 
Chi phí phân bổ 

Tổng tiêu thức cần phân bổ 

Bước 2: Xác định chi phí cần phân bổ cho từng đối tượng chịu chi phí 

Chi phí phân bổ cho 

từng đối tượng 
= Hệ số phân bổ chi phí x 

Tiêu thức phân bổ cho 

từng đối tượng 

Trong xây lắp có những chi phí phát sinh chỉ liên quan đến một công trình 

hay một hạng mục công trình. Nhưng có chi phí liên quan đến nhiều công trình, 
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nhiều hạng mục công trình.Vì vậy, việc xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí để 

tập hợp trực tiếp hoặc tập hợp gián tiếp cho từng đối tượng là rất quan trọng. 

Đối với những chi phí phát sinh liên quan đến một công trình hay một hạng 

mục, một giai đoạn thi công thì dùng phương pháp tập hợp trực tiếp để ghi nhận chi 

phí cho đúng đối tượng đó. Ví dụ như các chi phí phát sinh về: gạch, ngói, cát, đá, 

xi măng, sắt, thép, nhân công… 

Đối với chi phí phát sinh có liên quan đến nhiều công trình, nhiều hạng mục 

công trình, nhiều công đoạn thi công mà không thể hạch toán riêng thì được tập hợp 

chung rồi căn cứ vào tiêu thức hợp lý nhất để phân bổ cho các đối tượng chịu chi 

phí. Có thể dùng các phương pháp phân bổ như sau: 

- Chi phí nguyên vật liệu: Có thể dùng tiêu thức phân bổ là khối lượng vật 

liệu tiêu hao theo dự toán thiết kế hoặc khối lượng vật tư theo dự toán thi công. 

- Chi phí nhân công: Có thể sử dụng tiêu thức phân bổ theo chi phí NVLTT, 

theo số giờ công hoặc theo dự toán thi công, định mức chi phí. 

- Chi phí sử dụng máy thi công: Tiêu thức có thể sử dụng để phân bổ là số 

giờ máy phục vụ cho từng đối tượng hoặc dự toán thi công. 

- Chi phí khác: Có thể phân bổ theo chi phí NVLTT hoặc chi phí NCTT hoặc 

dự toán thi công. 

Do đó, chi phí để tính cho một công trình hay một hạng mục công trình có 

thể bao gồm cả chi phí được tập hợp trực tiếp và chi phí chung cần phân bổ. 

2.5 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 

xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính 

2.5.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Nội dung kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là những chi phí về nguyên vật liệu chính, 

vật liệu phụ…sử dụng trực tiếp cho hoạt động xây lắp và tạo nên thực thể của sản 

phẩm xây lắp. 

Ví dụ: gạch, ngói, xi măng, sắt, thép, bê tông đúc sẵn… 
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 Đối với sản phẩm xây lắp, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường chiếm tỷ 

trọng lớn (từ 60-70%) trong tổng chi phí và giá thành sản phẩm. Đối với loại chi phí 

này, doanh nghiệp thường phải căn cứ vào dự toán chi phí của từng công trình, hạng 

mục công trình và điều kiện thi công để tính toán và xác định. 

 Các nguyên tắc kế toán  

 Khi kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cần tôn trọng các nguyên tắc sau 

đây: 

 - Chi phí NVLTT dùng cho sản xuất phải được xác định theo nguyên tắc giá 

gốc. Nếu xuất vật liệu từ kho phải tính giá thực tế xuất dùng. Có thể sử dụng một 

trong các phương pháp tính giá: phương pháp nhập trước-xuất trước, phương pháp 

nhập sau xuất trước, phương pháp giá bình quân hoặc phương pháp giá đích danh. 

Nếu mua vật liệu dùng ngay cho sản xuất phải xác định theo giá mua cộng với các 

chi phí thu mua. 

 - Vật liệu sử dụng cho công trình, hạng mục công trình nào thì phải được tính 

trực tiếp cho công trình, hạng mục công trình đó dựa trên cơ sở các chứng từ gốc có 

liên quan, theo số lượng thực tế đã sử dụng và theo giá thực tế xuất kho. Trường 

hợp vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí, không thể 

tổ chức hạch toán riêng được thì phải áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp để 

phân bổ cho các đối tượng có liên quan. Tiêu thức phân bổ thường được sử dụng là 

phân bổ định mức tiêu hao theo hệ số, số lượng sản phẩm… 

 - Phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho 

từng công trình và hạng mục công trình. 

 - Trị giá NVLTT còn lại ở cuối kỳ trước chưa sử dụng hết để lại công trường 

tiếp tục sử dụng ở kỳ sau hoặc đưa về nhập kho. 

 - Cuối kỳ hạch toán hoặc thi công công trình hoàn thành phải kiểm kê, đánh 

giá lại các nguyên vật liệu còn thừa chưa sử dụng hết, phế liệu thu hồi nếu có của 

từng công trình để chuyển sang kỳ sau hoặc đưa về nhập kho và ghi giảm chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp cho công trình đó. 

 Do đó chi phí NVLTT thực tế trong kỳ được xác định: 
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Chi phí 

NVLTT thực 

tế trong kỳ 

= 

Trị giá 

NVLTT tồn 

đầu kỳ 

+ 

Trị giá 

NVLTT xuất 

dùng trong kỳ 

- 

Trị giá 

NVLTT 

tồn cuối kỳ 

- 
Trị giá phế 

liệu thu hồi 

 Chứng từ sử dụng 

 - Hóa đơn mua hàng 

 - Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho 

 - Giấy đề nghị tạm ứng. 

 - Phiếu chi… 

 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dùng để tập hợp chi phí 

nguyên vật liệu dùng cho sản xuất phát sinh trong kỳ, cuối kỳ kết chuyển sang tài 

khoản tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (TK 154- Chi phí sản 

xuất kinh doanh dở dang). 

Trình tự kế toán  

Trình tự kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được trình bày theoSơ đồ 2.1. 

2.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

 Nội dung kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

 Chi phí nhân công trực tiếp là các khoản chi phí cho lao động tham gia trực 

tiếp vào quá trình xây dựng, vận chuyển, bốc dỡ vật liệu, thu dọn công trường 

không phân biệt công nhân thuộc biên chế doanh nghiệp hay công nhân thuê ngoài. 

 Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm: Tiền lương chính, lương phụ và các 

khoản phụ cấp theo lương phải trả cho công nhân trực tiếp thi công công trình. 

 Chi phí nhân công trực tiếp không bao gồm: 

 - Tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý công trình, 

công nhân vận hành máy thi công. 

 - Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính tiền lương của công 

nhân trực tiếp thi công. Các khoản này được tính vào chi phí sản xuất chung (TK 

627) 

 Các hình thức trả lương cho công nhân trực tiếp xây lắp: 
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 - Trả lương theo thời gian: Căn cứ vào bảng chấm công và các cấp bậc của 

từng công nhân, hệ số hưởng lương kế toán lập bảng thanh toán lương. 

 - Trả lương theo công nhật: Căn cứ vào số công của người lao động thực tế 

làm việc và đơn giá lương một ngày công. 

 - Trả lương khoán: Căn cứ vào khối lượng xây dựng hoặc theo công việc 

người lao động hoàn thành và đơn giá cho một khối lượng công việc hoặc đơn giá 

phần công việc đó được ký kết trên hợp đồng giao khoán, kế toán tính tiền lương 

phải trả cho người lao động. 

 Nguyên tắc kế toán 

 Khi hạch toán chi phí nhân công trực tiếp cần tôn trọng các nguyên tắc sau: 

 - Chi phí nhân công trực tiếp phát sinh cho công trình, hạng mục công trình 

nào phải được tập hợp cho công trình, hạng mục công trình đó trên cơ sở các chứng 

từ gốc về lao động và tiền lương. Nếu chi phí nhân công trực tiếp có liên quan đến 

nhiều công trình, hạng mục công trình mà không thể hạch toán riêng thì phải tập 

hợp chung rồi phân bổ cho từng công trình hay hạng mục công trình theo tiêu thức 

hợp lý. 

 - Phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi chi phí nhân công trực tiếp của từng 

công trình, hạng mục công trình. 

 Chứng từ sử dụng 

 - Bảng chấm công hoặc theo dõi công tác của các tổ, đội thi công. 

 - Phiếu làm thêm giờ. 

- Hợp đồng lao động, hợp đồng giao khoán, hợp đồng vụ việc. 

- Bảng tính lương . 

- Bảng thanh toán lương và bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 622- Chi phí nhân công trực tiếp 

Trình tự kế toán 

Trình tự kế toán chi phí nhân công trực tiếp được trình bày theoSơ đồ 2.2. 
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2.5.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 

 Nội dung kế toán chi phí sử dụng máy thi công 

 Máy thi công là các loại máy móc được sử dụng trực tiếp tại công trường để 

thi công hoặc lắp đặt các công trình, hạng mục công trình. Các loại máy này muốn 

sử dụng được cần phải có nhiên liệu như: xăng, dầu, điện, khí nén…và phải có công 

nhân vận hành máy. 

 Chi phí sử dụng máy thi công là toàn bộ chi phí về vật liệu, nhiên liệu, khấu 

hao máy, chi phí nhân công vận hành máy và các chi phí khác có liên quan đến việc 

sử dụng máy. 

 - Chi phí sử dụng máy thi công được chia làm 2 loại: 

 + Chi phí tạm thời: Là những chi phí có liên quan đến sử dụng máy thi công 

nhưng không phải phục vụ trực tiếp cho thi công như: Chi phí tháo lắp, vận chuyển, 

chạy thử, di chuyển máy giữa các công trình… chi phí này được tập hợp và phân bổ 

dần theo thời gian sử dụng máy thi công cho từng công trình hoặc hạng mục công 

trình. 

 + Chi phí thường xuyên: Là những chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng 

máy phục vụ trực tiếp ở công trường như: Chi phí về nhiên liệu, vật liệu, tiền lương 

công nhân vận hành máy, khấu hao máy, chi phí sửa chữa thường xuyên…  

 - Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công phụ thuộc vào hình thức sử dụng 

máy thi công: doanh nghiệp thuê ngoài máy thi công hoặc doanh nghiệp sử dụng 

máy thi công trong trường hợp các doanh nghiệp có tổ chức đội máy thi công riêng. 

 + Doanh nghiệp tự mua sắm máy móc thiết bị, tự quản lý và sử dụng để thi 

công các công trình (trường hợp này không thành lập tổ, đội máy riêng biệt). Chi 

phí phát sinh trong quá trình sử dụng máy thi công được tập hợp trực tiếp vào TK 

623 chi tiết theo từng công trình. 

 + Doanh nghiệp mua máy móc nhưng giao cho các tổ, đội quản lý và điều 

hành sử dụng máy (trường hợp này doanh nghiệp lập các tổ, đội chuyên về máy thi 

công). Tổ, đội có thể hạch toán chung với hệ thống kế toán của doanh nghiệp hoặc 
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tổ chức hạch toán độc lập. Tùy theo việc tổ chức kế toán ở đội máy thi công sẽ có 

phương pháp hạch toán phù hợp. 

 + Doanh nghiệp thuê máy móc bên ngoài: Chi phí thuê máy được hạch toán 

vào TK 623 chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình. 

 Nguyên tắc kế toán 

 Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công cần tôn trọng các nguyên tắc sau: 

 - Phải hạch toán chi tiết các khoản chi phí thường xuyên và chi phí tạm thời 

để tập hợp, phân bổ một cách phù hợp cho từng công trình, hạng mục công trình. 

 - Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công phải phù hợp với mô hình quản lý 

và sử dụng máy thi công trong doanh nghiệp. 

 - Chi phí sử dụng máy thi công phục vụ cho công trình, hạng mục công trình 

nào thì phải tập hợp vào chi phí công trình, hạng mục công trình đó dựa trên giá 

thành đơn vị một giờ công chạy máy. Nếu không thể hạch toán riêng phải tập hợp 

chung sau đó phân bổ cho từng công trình, hạng mục công trình theo các tiêu thức 

phù hợp như: Số giờ công phục vụ thực tế, số giờ công dự toán, chi phí dự toán… 

 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu theo dõi hoạt động xe máy thi công 

- Nhật ký theo dõi hoạt động xe máy thi công 

Tài khoản sử dụng 

TK 623: Chi phí sử dụng máy thi công 

TK 623 có 6 Tài khoản cấp 2 

 TK 6231 - Chi phí nhân công: Dùng để phản ánh lương chính, lương phụ: 

phụ cấp lương phải trả cho công nhân trực tiếp điều khiển xe, máy thi công, công 

nhân phục vụ máy thi công kể cả khoản tiền ăn giữa ca của các công nhân này. Tài 

khoản này không phản ánh khoản trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính theo tỷ 

lệ trên tiền lương của công nhân sử dụng xe, máy thi công (Các khoản tính trích này 

được phản ánh vào TK 627: Chi phí sản xuất chung). 

 TK 6232: Chi phí vật liệu: Dùng để phản ánh chi phí nhiên liệu như xăng, 

dầu, mỡ..) vật liệu khác phục vụ xe máy thi công. 
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 TK 6233: Chi phí dụng cụ sản xuất: Dùng để phản ánh công cụ, dụng cụ lao 

động liên quan tới hoạt động của xe, máy thi công 

 TK 6234: Chi phí khấu hao máy thi công: Dùng để phản ánh khấu hao máy 

móc thi công sử dụng vào hoạt động xây lắp công trình 

 TK 6237: Chi phí dịch vụ mua ngoài: Dùng để phản ánh chi phí dịch vụ mua 

ngoài như thuê ngoài sửa chữa xe, máy thi công, bảo hiểm xe, máy thi công, chi phí 

điện, nước, tiền thuê tài sản cố định, chi phí trả cho nhà thầu phụ… 

 TK 6238: Chi phí bằng tiền khác: Dùng để phản ánh các chi phí bằng tiền 

phục vụ cho hoạt động của xe, máy thi công, khoản chi cho lao động nữ… 

 Trình tự kế toán 

 Việc kế toán chi phí sử dụng máy thi công phụ thuộc hoàn toàn vào đặc điểm 

tổ chức công tác thi công bằng máy của đơn vị xây lắp (phụ thuộc vào hình thức sử 

dụng máy thi công). Có 2 trường hợp hạch toán chi phí sử dụng máy thi công là:  

- Trường hợp doanh nghiệp có tổ chức đội máy thi công riêng, đội máy thi 

công có tổ chức thực hiện kế toán riêng. Trình tự kế toán được trình bày theo 

Sơ đồ 2.3. 

 - Trường hợp doanh nghiệp không tổ chức đội máy thi công riêng hoặc có tổ 

chức đội máy thi công riêng nhưng không tổ chức kế toán riêng cho đội máy thi 

công (hạch toán chung). Trình tự kế toán được trình bày theo Sơ đồ 2.4. 

2.5.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 

 Nội dung kế toán  

 Chi phí sản xuất chung trong hoạt động xây lắp là những chi phí có liên quan 

đến việc tổ chức, phục vụ và quản lý thi công của các đội xây dựng ở công trường. 

 Chi phí sản xuất chung trong xây dựng bao gồm: 

 - Chi phí nhân viên quản lý đội xây dựng: Là những chi phí phải trả cho nhân 

viên quản lý đội xây dựng như: tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp lương, các 

khoản trích theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính theo tỷ lệ quy định trên 

tiền lương của nhân viên quản lý đội xây dựng (đội trưởng đội thi công, kỹ thuật, 

thủ kho, kế toán đội xây dựng, nhân viên bảo vệ công trường…)  
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- Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ: tính theo tỷ lệ quy định 

trên tiền lương của công nhân trực tiếp xây lắp, công nhân điều khiển và phục vụ 

máy thi công. 

- Chi phí vật liệu: Gồm vật liệu dùng để xây lắp, dựng lán trại tạm thời và vật 

liệu phục vụ cho việc quản lý xây dựng tại công trường. 

- Chi phí dụng cụ sản xuất: Là chi phí về CCDC sản xuất dùng trong quá 

trình thi công công trình, hạng mục công trình và cho đội quản lý xây dựng như: xô, 

xẻng, giao xây, máy bơm nước, xe kéo, quạt điện… 

- Chi phí khấu hao TSCĐ: Bao gồm khấu hao của TSCĐ sử dụng cho bộ 

phận quản lý thi công (không bao gồm khấu hao của máy thi công) 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho 

quản lý thi công như điện, nước, điện thoại… 

- Chi phí khác bằng tiền: Gồm những chi phí bằng tiền ngoài những khoản 

chi phí kể trên cho phục vụ quản lý thi công xây lắp như: chi phí tiếp khách, văn 

phòng phẩm cho đội quản lý thi công… 

Ngoài ra, khi hạch toán chi phí sản xuất chung phải được chi tiết theo 2 loại: 

Chi phí sản xuất chung cố định (chi phí sản xuất chung định phí) và chi phí sản xuất 

chung biến đổi (chi phí sản xuất chung biến phí). 

- Chi phí sản xuất chung cố định: Là những chi phí sản xuất gián tiếp, thường 

không thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất như chi phí bảo dưỡng máy móc 

thiết bị, nhà xưởng, chi phí quản lý hành chính ở các phân xưởng tổ đội sản xuất… 

Chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản 

phẩm được dựa trên công suất bình thường của máy móc sản xuất. Trường hợp mức 

sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn mức công suất bình thường thì chi phí sản 

xuất chung cố định được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát 

sinh. Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường 

thì chi phí sản xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi 

đơn vị sản phẩm theo công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung không 

phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ. 
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- Chi phí sản xuất chung biến đổi: Là những chi phí sản xuất gián tiếp 

thường thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất như chi phí nguyên vật liệu gián 

tiếp, chi phí nhân công gián tiếp… Chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ 

hết vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh.  

 Nguyên tắc kế toán 

 - Kế toán chi phí sản xuất chung cho từng công trình, hạng mục công trình 

đồng thời phải chi tiết theo các nội dung chi phí. Nếu chi phí sản xuất chung không 

thể hạch toán riêng cho từng công trình hoặc hạng mục công trình thì phải tập hợp 

chung sau đó phân bổ cho từng công trình, hạng mục công trình theo những tiêu 

thức phù hợp như: Chi phí NVLTT, chi phí NCTT hoặc chi phí SXC theo dự toán 

đã xây dựng. 

 - Phải quản lý tốt các chi phí giao khoán cho các đội xây dựng nếu có. Chi 

thanh toán cho các đội xây dựng những chi phí hợp lý, trong dự toán phải có đầy đủ 

chứng từ, hóa đơn. Từ chối thanh toán những chi phí ngoài dự toán, bất hợp lý. 

 Chứng từ sử dụng 

Là những chứng từ hợp pháp, hợp lệ phục vụ cho sản xuất chung như hoá 

đơn bán hàng, bảng kê phải nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, hóa đơn tiền điện, 

tiền nước dùngriêng cho từng công trình… 

 Tài khoản sử dụng 

TK 627: Chi phí sản xuất chung 

TK 627 có 6 TK cấp 2 

TK 6271: Chi phí nhân quản lý đội xây dựng 

TK 6272: Chi phí vật liệu 

TK 6273: Chi phí dụng cụ sản xuất 

TK 6274: Chi phí khấu hao tài sản cố định 

TK 6277: Chi phí dịch vụ mua ngoài 

TK 6278: Chi phí bằng tiền khác 

Trình tự kế toán 

Trình tự kế toán chi phí sản xuất chungđược trình bày theo Sơ đồ 2.5 
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2.5.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 

 Nội dung kế toán 

 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây lắp thường 

được thực hiện vào cuối kỳ hoặc khi công trình hoàn thành dựa trên các khoản chi 

phí đã tập hợp được cho từng công trình hoặc hạng mục công trình. 

 Tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp bao gồm những chi phí có liên quan trực 

tiếp đến từng đối tượng và những chi phí không thể tập hợp trực tiếp theo từng đối 

tượng thì phải phân bổ các chi phí này cho từng đối tượng theo tiêu thức thích hợp. 

Trong ngành xây dựng cơ bản thường phân bổ thực hiện phân bổ chi phí sử dụng 

máy thi công và chi phí sản xuất chung. 

 Nguyên tắc kế toán 

 - Việc tổng hợp chi phí xây lắp phải thực hiện theo từng công trình hoặc 

hạng mục công trình hoàn thành dựa trên các khoản mục chi phí đã tập hợp. 

 - Các khoản mục chi phí nếu liên quan đến nhiều công trình hay hạng mục 

công trình phải được phân bổ theo tiêu thức hợp lý. 

 Tài khoản sử dụng 

TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

 Trình tự kế toán 

Trình tựkế toán tập hợp chi phí sản xuất được trình bày theo Sơ đồ 2.6. 

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

 Sản phẩm dở dang là khối lượng sản phẩm, công việc còn đang trong quy 

trình sản xuất, chế biến, đang nằm trên dây truyền công nghệ hoặc đã hoàn thành 

một vài quy trình chế biến nhưng vẫn phải gia công chế biến tiếp mới trở thành sản 

phẩm hoàn chỉnh. 

 Sản phẩm dở dang của doanh nghiệp xây lắp có thể là công trình, hạng mục 

công trình chưa hoàn thành khối lượng công tác xây lắp trong kỳ và chưa được chủ 

đầu tư nghiệm thu chấp nhận thanh toán. 

 Đánh giá sản phẩm dở dang là tính toán, xác định phần chi phí sản xuất mà 

sản phẩm dở dang phải chịu. Việc đánh giá sản phẩm dở dang hợp lý là yếu tố quan 
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trọng quyết định tính trung thực, hợp lý của việc tính giá của sản phẩm sản xuất 

trong kỳ và từ đó xác định được chính xác lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp. 

 Muốn đánh giá sản phẩm dở dang một cách chính xác cần phải tiến hành 

kiểm kê khối lượng nguyên vật liệu chưa sử dụng tại công trường thi công. Bộ phận 

kế toán cần kết hợp chặt chẽ với cán bộ kỹ thuật tại công trường thi công để xác 

định mức độ hoàn thành của khối lượng xây lắp dở dang. 

 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang mà doanh nghiệp xây lắp 

thường áp dụng: 

 - Đánh giá theo chi phí thực tế phát sinh 

 Phương pháp này được áp dụng đối với các trường hợp công trình, hạng mục 

công trình bàn giao thanh toán khi đã hoàn thành toàn bộ. Sản phẩm dở dang là 

công trình, hạng mục công trình chưa hoàn thành. Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 

là tổng chi phí thực tế xây lắp phát sinh lũy kế từ khi khởi công xây dựng cho đến 

cuối kỳ báo cáo. 

Dck = Dđk + C 

Trong đó: 

 Dck: Là chi phí dở dang cuối kỳ 

 Dđk: Là chi phí dở dang đầu kỳ trước 

 C: Là chi phí xây lắp phát sinh trong kỳ 

 - Đánh giá theo giá dự toán và mức độ hoàn thành của sản phẩm xây lắp 

dở dang:  

Phương pháp này áp dụng đối với trường hợp công trình, hạng mục công 

trình bàn giao thanh toán theo từng giai đoạn hoàn thành. Khi đó, sản phẩm dở dang 

là các giai đoạn xây lắp chưa hoàn thành. Sản phẩm xây dựng dở dang cuối kỳ được 

xác định bằng cách phân bổ chi phí thực tế phát sinh của phần việc, hạng mục công 

trình hoàn thành và chưa hoàn thành theo giá dự toán của phần việc, hạng mục đó 

với mức độ hoàn thành thực tế của từng phần việc, hạng mục công trình. 

Dck = 
Ddk + C 

X Zdtdd 
Zdtht + Z dtdd 
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Trong đó: 

 Dck: Là giá trị sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ 

 Ddk: Là giá trị sản phẩm xây lắp dở dang đầu kỳ 

 C : Chi phí xây lắp thực tế phát sinh trong kỳ 

 Zdtht: Giá thành dự toán (hoặc giá trị dự toán) của các khối lượng hay giai 

đoạn xây lắp hoàn thành trong kỳ. 

 Zdtdd: Giá thành dự toán (hoặc giá trị dự toán) của các khối lượng hay giai 

đoạn xây lắp dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành. 

Zdtdd = 
Giá thành dự toán của các khối lượng 

hay giai đoạn xây lắp dở dang cuối kỳ 
x 

Mức độ hoàn thành thực 

tế của giai đoạn dở dang 

2.5.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 

a) Kỳ tính giá thành 

 Việc tính giá thành chỉ được thực hiện ở một kỳ nhất định gọi là kỳ tính giá 

thành.Kỳ tính giá thành là thời kỳ bộ phận kế toán cần phải tiến hành công việc tính 

giá cho đối tượng tính giá thành. Giá thành sản phẩm, lao vụ không thể tính vào bất 

kỳ thời điểm nào mà phụ thuộc vào chu kỳ sản xuất dài hay ngắn và đặc điểm sản 

xuất sản phẩm để xác định kỳ tính giá thành cho phù hợp. 

 Đối với các doanh nghiệp xây lắp, do đặc điểm tổ chức sản xuất và hình thức 

nghiệm thu, bàn giao thanh toán khối lượng xây lắp sản phẩm hoàn thành nên kỳ 

tính giá thành là thời điểm sản phẩm được hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao 

thanh toán. 

b) Phương pháp tính giá thành 

 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 túy kỹ thuật, tính toán chi phí cho từng đối tượng tính giá 

thành.Trong các doanh nghiệp xây lắp, đối tượng tính giá thành thường là hạng mục 

công trình, toàn bộ các công trình hoặc hối lượng xây lắp hoàn thành. 

 Tùy 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 lựa 
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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 

sau: 

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

trực tiếp) 

 Đây là phương pháp tính giá thành được sử dụng phổ biến trong các doanh 

nghiệp xây lắp vì việc sản xuất thi công mang tính đơn chiếc, đối tượng tập hợp chi 

phí 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 và cách tính đơn 

giản, dễ dàng thực hiện. 

Tùy vào từng phương thức nghiệm thu, bàn giao công trình được quy định 

trên hợp đồng mà kế toán có thể sử dụng các phương pháp tính giá thành phù hợp. 

Cụ thể:  

 Nếu hợp đồng quy định nghiệm thu một lần toàn bộ công trình, hoặc một 

hạng mục công trình độc lập khi nhà thầu hoàn thành bàn giao thì giá thành công 

trình là toàn bộ chi phí từ khi khởi công đến khi kế thúc được xác định như sau: 

Giá thành khối 

lượng sản phẩm xây 

lắp hoàn thành 

= 

Giá trị sản 

phẩm dở dang 

đầu kỳ 

+ 

Chi phí sản 

xuất phát sinh 

trong kỳ 

- 

Các khoản điều 

chỉnh giảm giá 

thành 

Nếu hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu phải nghiệm thu, bàn giao nhiều 

lần các hạng mục công trình có xác định riêng rẽ về giá trị trong tổng giá trị của hợp 

đồng thì giá thành của từng công trình, hạng mục công trình được xác định: 

Giá thành khối 

lượng sản 

phẩm xây lắp 

hoàn thành 

= 

Giá trị sản 

phẩm dở dang 

đầu kỳ 

+ 

Chi phí 

sản xuất 

phát sinh 

trong kỳ 

- 

Giá trị 

sản phẩm 

dở dang 

cuối kỳ 

- 

Các khoản 

điều chỉnh 

giảm giá 

thành 
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- Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 

 Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp chi phí sản xuất được tập 

hợp theo đơn vị thi công, kế toán căn cứ vào hệ số kinh tế kỹ thuật quy định cho 

từng hạng mục công trình và chi phí sản xuất cho cả nhóm để tính giá thành thực tế 

cho hạng mục công trình đó. 

Giá thành thực tế của 

hạng mục i 
= Tỷ lệ tính giá thành x 

Giá thành dự toán 

hạng mục i 

     

Tỷ lệ tính giá thành = 

Tổng giá thành thực tế công trình hoàn thành bàn giao 

Tổng giá thành dự toán khối lượng, hạng mục công 

trình hoàn thành bàn giao 

- Phương pháp tổng cộng chi phí 

 Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp các doanh nghiệp xây lắp, 

thi công các công trình lớn và phức tạp, quá trình xây lắp được chia ra các bộ phận 

sản xuất khác nhau.Đối tượng tập hợp chi phí là từng đội sản xuất còn đối tượng 

tính giá thành là toàn bộ công trình hoàn thành.Theo phương pháp này giá thành 

công trình được xác định bằng cách tổng cộng chi phí sản xuất phát sinh tại từng đội 

cộng với giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ và trừ đi giá trị sản phẩm dở dang cuối 

kỳ. 

Z = Dđk + C1 + C2 + …+ Cn –Dck 

Trong đó C1, C2,…, Cn là chi phí sản xuất phát sinh tại từng đội sản xuất 

hoặc từng hạng mục công trình. 

 - Phương pháp tính giá thành theo định mức 

 Phương pháp này có mục đích kịp thời phát hiện ra mọi chi phí sản xuất và 

phát sinh vượt mức, từ đó tăng cường phân tích và kiểm tra kế hoạch giá thành. Nội 

dung của phương pháp này như sau: 

 Căn cứ vào định mức chi phí hiện hành, kết hợp với dự toán chi phí được 

duyệt, kế toán tiến hành tính giá thành sản phẩm theo định mức. So sánh chi phí 
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phát sinh với định mức để kịp thời tìm ra những biện pháp khắc phục nhằm hạ giá 

thành sản phẩm. 

Giá thành  

thực tế của 

 sản phẩm 

= 

Giá thành  

định mức của 

sản phẩm 

+ (-) 

Chênh lệch 

do thay đổi 

định mức 

+ (-) 
Chênh lệch so 

với định mức 

  

2.5.8. Kế toán chi phí sản xuất trong điều kiện khoán: 

 Hình thức giao khoán công việc là một hình thức quản lý khá mới trong các 

doanh nghiệp và nó được áp dụng nhiều ở các doanh nghiệp xây lắp. Theo đó các 

đơn vị nhận thầu sau khi ký được hợp đồng sẽ giao khoán lại cho các đội, đơn vị 

cấp dưới trực thuộc công ty để thực hiện thực hiện thi công công trình, hạng mục 

công trình dưới hình thức khoán gọn. Quan hệ thanh toán trong giao khoán nôi bộ 

được thực hiện thông qua tài khoản 136- Phải thu nội bộ. 

 Sơ đồ hạch toán CPSX theo phương thức giao khoán được khái quát thông 

qua sơ đồ sau: 

TK 111, 112, 152                  TK 136                                TK 154 

 Khối lượng SPXL hoàn thành 

 Tạm ứng 

TK 133 

 

 Thuế GTGT được KT 

 

Hạch toán CPSX theo phương thức giao khoán 

2.6 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 

xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị 

2.6.1. Phân loại chi phí sản xuất 

 - Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động 

  Theo mối quan hệ với mức độ hoạt động có nghĩa là những chi phí này sẽ 

tăng, giảm như thế nào đối với các mức độ thay đổi của hoạt động kinh doanh.Mục 
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đích của cách phân loại này là cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch, 

kiểm tra và điều tiết chi phí. 

 Theo cách phân loại này chi phí được phân làm 3 loại: 

 Biến phí: Là những chi phí thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi, được 

chia thành biến phí tỷ lệ và biến phí cấp bậc. Biến phí thường bao gồm các khoản 

chi phí như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp… 

 Định phí: Là những khoản chi phí không thay đổi khi mức độ hoạt động thay 

đổi trong phạm vi phù hợp của doanh nghiệp. Định phí được chia làm 2 loại là định 

phí bắt buộc và định phí không bắt buộc. Định phí thường gồm các khoản như chi 

phí khấu hao máy móc, thiết bị dùng trong phân xưởng, chi phí thuê nhà xưởng… 

 Chi phí hỗn hợp: là những chi phí có cả yếu tố cố định và yếu tố biến đổi. Ở 

mức độ hoạt động căn bản, chi phí hỗn hợp thể hiện các đặc điểm của định phí, quá 

mức đó nó lại thể hiện đặc tính của biến phí. Chi phí hỗn hợp thường gồm: chi phí 

sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp… 

 Cách phân loại này có tác dụng rất lớn trong việc phân tích mối quan hệ chi 

phí- khối lượng- lợi nhuận, xây dựng các mô hình kế toán chi phí và giúp nhà quản 

lý nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí. 

 - Phân loại chi phí nhằm mục đích ra quyết định 

 Để phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản lý, ngoài các cách phân loại 

trên, chi phí còn được phân loại thành chi phí gián tiếp, chi phí trực tiếp và chi phí 

cơ hội. 

 Chi phí trực tiếp: Là những chi phí chỉ quan hệ trực tiếp đến việc sản xuất 

một loại sản phẩm, một công việc, lao vụ hoặc một hoạt động, một địa điểm nhất 

định và hoàn toàn có thể hạch toán, tập hợp trực tiếp cho sản phẩm, lao vụ đó. Trên 

góc độ quản trị doanh nghiệp, chi phí trực tiếp thường mang tính chất có thể tránh 

được, tức là nó phát sinh và mất đi cùng với sự phát sinh và mất đi của một hoạt 

động cụ thể. 

 Chi phí gián tiếp: Là chi phí có liên quan đến nhiều sản phẩm, công việc, lao 

vụ, nhiều khối lượng khác nhau nên phải tập hợp cho từng đối tượng bằng phương 
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pháp phân bổ gián tiếp. Trên góc độ quản trị doanh nghiệp, chi phí gián tiếp thường 

mang tính chất không thể tránh được. 

 Chi phí cơ hội: Là phần lợi nhuận tiềm năng bị từ bỏ khi lựa chọn phương án 

hoạt động này thay vì một phương án hoạt động khác. Chi phí cơ hội là khoản chi 

phí không được theo dõi trên sổ sách kế toán nhưng lại rất quan trọng đối với việc 

ra quyết định. Nhà quản trị cần xem xét các chi phí cơ hội của các phương án khác 

nhau để đưa ra quyết định lựa chọn phương án đem lại lợi nhuận cao nhất. 

- Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ của chi phí với các khoản 

mục trên báo cáo tài chính 

 Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất của doanh nghiệp được chia thành 

chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ. 

 Chi phí sản phẩm: Là những khoản chi phí gắn liền với quá trình sản xuất 

sản phẩm. Chi phí sản phẩm bao gồm các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí 

nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công và chi phí sản xuất chung. Nếu sản phẩm 

chưa được bán thì chi phí sản phẩm sẽ nằm trong giá thành (trị giá vốn) của hàng 

tồn kho trên bảng cân đối kế toán. Nếu sản phẩm đã được bán ra thì chi phí sản 

phẩm trở thành chi phí của giá vốn hàng bán trong báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh. 

 Chi phí thời kỳ: Là các chi phí để hoạt động sản xuất kinh doanh trong các 

chi phí này không tạo nên giá trị của hàng tồn kho mà tham gia xác định kết quả 

kinh doanh ngay trong kỳ chúng phát sinh, chúng có ảnh hưởng đến lợi nhuận và 

chúng được phản ánh, ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao 

gồm: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 

2.6.2 Lập dự toán chi phí sản xuất và xác định giá thành sản phẩm 

Dự toán là các kế hoạch chi tiết mô tả việc huy động và sử dụng các nguồn 

lực của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.Định kỳ doanh nghiệp 

tiến hành lập dự toán tổng quát bao gồm tập hợp các dự toán chi tiết cho tất cả các 

giai đoạn của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
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2.6.2.1. Lập dự toán chi phí sản xuất 

 Dự toán chi phí sản xuất được lập trên cơ sở đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và sản 

xuất trong kỳ.Trên cơ sở dự toán chi phí sản xuất, doanh nghiệp có thể chủ động 

trong việc sử dụng các nguồn lực có hạn và có cơ sở để đánh giá hiệu quả sử dụng 

chi phí của doanh nghiệp. Dự toán chi phí sản xuất trong xây dựng bao gồm dự toán 

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

máy thi công và dự toán chi phí sản xuất chung. 

a) Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếpđược xác định theo khối lượng và 

đơn giá xây dựng công trình (hoặc đơn giá xây dựng tổng hợp) hoặc xác định theo 

hao phí vật liệu và bảng giá tương ứng của các vật tư sử dụng : 

Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được xác định theo công thức : 

     n 

VL= Σ (Qi x Dvl)  

     i=1 

Trong đó:  

- VL: Mức dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

- Qi: lượng vật liệu thứ i tính cho một đơn vị khối lượng công tác xây dựng 

trong định mức dự toán xây dựng công trình; 

- DVL
i: là đơn giá vật liệu trong xây dựng  

Phân tích sai lệch giữa thực tế và dự toán 

Căn cứ vào lượng vật liệu thực tế đưa vào thi công tại côngtrường, kế toán 

xác định mức chênh lệnh giữa thực tế và dự toán làm căn cứ để đánh giá mức tiêu 

hao vật liệu thực tế là tiết kiệm hay lãng phí. 

Xác định theo công thức sau: 

CLVL = VL1 - VL0 

Trong đó:  

CLVL: Mức chênh lệch vật liệu giữa thực tế với dự toán 

VL1: Chi phí nguyên vật liệu thực tế phát sinh 
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VL0: Mức dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

b) Dự toán chi phí nhân công trực tiếp 

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

xây lắp và đơn giá nhân công đã được công bố (chi phí nhân công trong đơn giá xây 

dựng công trình) nhân với hệ số điều chỉnh nhân công (KNC) theo từng thời điểm 

thay đổi mức lương tối thiểu chung.  

Xác định theo công thức: 

n 

NC = ΣQi x Di
nc x (1 + Knc) 

i=1 

Trong đó : 

Qi:Khối lượng công tác xây dựng thứ i 

Di
nclà đơn giá nhân công trong xây dựng 

Knchệ số điều chỉnh nhân công 

Phân tích sai lệch giữa thực tế và dự toán 

Căn cứ vào mức tiêu hao chi phí nhân công thực tếtại côngtrường, kế toán 

xác định mức chênh lệnh giữa thực tế và dự toán làm căn cứ để đánh giá sự biến 

động của chi phí nhân công trực tiếp. 

Xác định theo công thức sau: 

CLNC = NC1 - NC0 

Trong đó:  

CLNC: Mức chênh lệch chi phí nhân công trực tiếp giữa thực tế với dự toán 

NC1: Chi phí nguyên nhân công trực tiếp thực tế phát sinh 

NC0: Mức dự toán chi phí nhân công trực tiếp 

c) Dự toán chi phí sử dụng máy thi công  

 Dự toán chi phí sử dụng máy thi công được lập căn cứ vào khối lượng công 

tác xây dựng và đơn giá máy thi công đã được công bố nhân với hệ số điều chỉnh 

máy thi công (KMTC) theo từng thời điểm thay đổi mức lương tối thiểu chung của 
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công nhân vận hành máy và chi phí bù chênh lệch giá nhiên liệu. Xác định theo 

công thức: 

n 
 M=Σ Qi x Di

m x (1 + Kmtc) 
i=1 

Trong đó : 

Qi:Khối lượng công tác xây dựng thứ i 

Di
mlà đơn giá máy thi công trong xây dựng 

Kmtchệ số điều chỉnh máy thi công 

Phân tích sai lệch giữa thực tế và dự toán 

Căn cứ vào chi phí sử dụng máy thi công thực tế phát sinh tại côngtrường, kế 

toán xác định mức chênh lệnh giữa thực tế và dự toán làm căn cứ để đánh giá chi 

phí sử dụng máy thi công thực tế phát sinh đã tiết kiệm hay lãng phí: 

Xác định theo công thức sau: 

CLM = M1 - M0 

Trong đó:  

CLM: Mức chênh lệch chi phí sử dụng máy thi công giữa thực tế với dự toán 

M1: Chi phí sử dụng máy thi công thực tế phát sinh 

M0: Mức dự toán chi phí sử dụng máy thi công 

d) Dự toán chi phí sản xuất chung 

- Dự toán chi phí sản xuất chung được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi 

phí trực tiếp hoặc bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhân công trong dự toán 

theo quy định đối với từng loại công trình  

Chi phí trực tiếpT= VL+NC+M+TT 

Trong đó TT: Chi phí trực tiếp khác (nếu có) 

TT= (VL+NC+M) x tỷ lệ% 

Dự toán chi phí sản xuất chung: C = T x tỷ lệ% 

Mức tỷ lệ % tùy thuộc vào quy định của từng đơn vị xây dựng và điều kiện 

thi công của từng công trình. Trường hợp cần thiết nhà thầu thi công tự tổ chức khai 

thác các loại vật liệu cát, đá để phục vụ thi công xây dựng công trình thì chi phí sản 
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xuất chung tính trong giá vật liệu bằng tỷ lệ 2,5% trên chi phí nhân công và máy thi 

công. 

Phân tích sai lệch giữa thực tế và dự toán 

Căn cứ vào chi phí sản xuất chung phát sinh thực tế phục vụ thi công tại 

côngtrường, kế toán xác định mức chênh lệnh giữa thực tế và dự toán làm căn cứ để 

đánh chi phí sản xuất chung biến động thực tế là tiết kiệm hay lãng phí. 

Xác định theo công thức sau: 

CLC = C1 - C0 

Trong đó:  

CLC: Mức chênh lệch chi phí sản xuất chung giữa thực tế với dự toán 

C1: Chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh 

C0: Mức dự toán chi phí sản xuất chung 

Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựngtrình bày theoBảng 2.1 

Bảng phân tích chênh lệch chi phí gữa thực tế và dự toán Bảng 2.2 

2.6.2.2. Xác định giá thành sản phẩm sản xuất 

 Giá thành sản phẩm sản xuất (hay giá phí sản phẩm sản xuất) có ý nghĩa rất 

quan trọng trong việc đánh giá và báo cáo hàng tồn kho cũng như kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp.Giá phí sản phẩm sản xuất cũng đóng vai trò to lớn đối với 

việc ra các quyết định chiến lược cũng như các quyết định kinh doanh của các nhà 

quản lý. 

 Để xác định giá phí cho sản phẩm sản xuất, kế toán cần đo lường chi phí sau 

đó phân chia cho từng đơn vị sản xuất. Có nhiều phương pháp để đo lường chi phí 

cũng như phân chia chi phí cho từng đơn vị sản xuất. Kế toán quản trị chi phí truyền 

thống có ba phương pháp để đo lường chi phí cho sản phẩm sản xuất là phương 

pháp chi phí thực tế, phương pháp chi phí thông thường và phương pháp chi phí tiêu 

chuẩn. Để phân chia chi phí cho từng đơn vị sản xuất, kế toán có hai phương pháp 

là xác định chi phí theo công việc và xác định chi phí theo quá trình sản xuất. 
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a) Xác định giá phí sản xuất 

- Phương pháp chi phí thực tế: Chi phí của sản phẩm sản xuất được tính toán 

trên cơ sở các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí 

máy thi công và chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất 

sản phẩm. Với phương pháp này, tất cả các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí 

nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung khi phát sinh đều được phản ánh vào 

tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Trong thực tế, chi phí sản xuất 

chung không được xác định trước khi sản phẩm được hoàn thành. Vì vậy phương 

pháp này trên thực tế ít được các doanh nghiệp áp dụng. 

- Phương pháp chi phí thông thường: Chi phí của sản phẩm sản xuất được 

tính toán bằng cách cộng các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công 

trực tiếp, chi phí máy thi công thực tế phát sinh và chi phí sản xuất chung ước tính 

phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm. 

 Đầu năm tài chính, doanh nghiệp tiến hành ước tính tổng chi phí sản xuất 

chung phát sinh trong năm và ước tính mức độ phát sinh của tiêu thức sẽ sử dụng để 

tính toán tỷ lệ chi phí sản xuất chung xác đinh trước (gọi là tiêu thức phân bổ). 

 Tỷ lệ chi phí sản xuất chung định trước xác định theo công thức: 

Tỷ lệ % chi phí sản xuất 

chung xác định trước 
= 

Tổng chi phí sản xuất chung ước tính 
x100% 

Tổng tiêu thức phân bổ ước tính 

Trong kỳ khi tiến hành sản xuất sản phẩm, kế toán sẽ tiến hành xác định mức 

độ thực tế của tiêu thức phân bổ và tính chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản 

phẩm sản xuất trong kỳ. 

Chi phí sản xuất 

chung phân bổ 
= 

Mức độ tực tế của tiêu 

thức phân bổ 
x 

Tỷ lệ % chi phí sản xuất 

chung xác định trước 

Theo phương pháp này, tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được 

sử dụng để tổng hợp bao gồm chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí sử dụng 

MTC, chi phí SXC phân bổ ước tính cho sản xuất sản phẩm còn chi phí SXC thực 

tế phát sinh sẽ được theo dõi lũy kế trên tài khoản chi phí sản xuất chung. 
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- Phương pháp chi phí tiêu chuẩn: Theo phương pháp này giá phí sản phẩm 

sản xuất theo các chi phí định mức cho các khoản mục chi phí NVLTT, chi phí 

NCTT, chi phí sử dụng MTC, chi phí SXC. Phần chênh lệch giữa chi phí định mức 

và chi phí thực tế sẽ được xử lý vào giá vốn hàng bán. Để áp dụng phương pháp 

này, các doanh nghiệp cần tiến hành xây dựng các định mức chi phí cụ thể cho từng 

loại sản phẩm và nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chi phí định mức và chi phí thực 

tế, các định mức chi phí cần được định kỳ xem xét lại cho hợp lý. 

b) Xác định giá thành đơn vị sản xuất 

Để hoàn thành quá trình xác định giá phí sản phẩm sản xuất, kế toán cần tiến 

hành tính toán chi phí cho mỗi đơn vị sản phẩm sản xuất hoàn thành (giá thành đơn 

vị sản phẩm). Tùy thuộc vào đặc điểm của quá trình sản xuất, kế toán lựa chọn một 

trong hai phương pháp xác định chi phí theo công việc hoặc xác định chi phí theo 

quá trình sản xuất để tính giá thành đơn vị sản phẩm. 

- Phương pháp xác định giá thành theo công việc: Được áp dụng trong các 

doanh nghiệp sản xuất đơn chiếc, các sản phẩm khác nhau cả về đặc tính và quá 

trình sản xuất. Theo phương pháp này, các chi phí sản xuất được hạch toán trực tiếp 

cho từng công việc (từng đơn đặt hàng). Chi phí cho mỗi đơn đặt hàng được theo 

dõi trên một phiếu chi phí công việc. Giá thành đơn vị sản phẩm hoàn thành được 

xác định bằng cách chia tổng chi phí của đơn đặt hàng cho số lượng sản xuất sản 

phẩm của đơn đặt hàng đó. 

- Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất: Được áp dụng trong 

các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hàng loạt, các sản phẩm giống nhau cả về hình 

thức, đặc tính và quá trình sản xuất. Theo phương pháp này các chi phí sản xuất 

được hạch toán lũy kế cho tất cả các sản phẩm sản xuất trong kỳ. Giá thành sản xuất 

đơn vị sản phẩm được xác định bằng cách lấy tổng chi phí sản xuất trong kỳ chia 

cho số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ đó. 

2.6.3 Báo cáo phân tích ra quyết định chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

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

thông tin của nhà quản trị. Kỳ báo cáo của kế toán quản trị thường xuyên hơn và 
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ngắn hơn kỳ báo cáo của kế toán tài chính và thường gắn với một mặt hoạt động để 

đưa ra một quyết định cụ thể. Luận văn đưa ra 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. 

2.6.3.1. Báo cáo chi phí sản xuất 

Mục đích: 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. 

Cơ sở lập: Sổ chi tiết và sổ tổng hợp chi phí sản xuất trong kỳ theo đối tượng 

tập hợp chi phí. 

Phương pháp lập: 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 

lập theo dõi trên cùng một dòng. 

Báo cáo chi phí sản xuấttrình bày theo Bảng 2.3. 

2.6.3.2. Báo cáo giá thành sản phẩm 

Mục đích: 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. 

Cơ sở lập: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 

Phương pháp lập: Liệt kê các chỉ tiêu giá thành kế hoạch, giá thành thực tế 

của 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 giá thành sản phẩmtrình bày theo Bảng 2.4. 

2.6.3.3. Phân tích mối quan hệ chi phí- khối lượng- lợi nhuận 

Mối quan hệ giữa chi phí- khối lượng- lợi nhuận được thể hiện chủ yếu trong 

việc phân tích điểm hòa vốn. Thông qua việc phân tích điểm hòa vốn cho phép ta 

xác định 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. 
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Điểm hòa 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:  

Sản lượng hòa vốn = 
Định phí 

Lãi góp đơn vị 

 

Doanh thu hòa vốn = 
Định phí 

Tỷ lệ lãi góp 

Lãi góp đơn vị: Là chênh lệch giữa đơn giá bán với biến phí một đơn vị sản 

phẩm. 

Tỷ lệ lãi góp: 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 %. 

Phân tích điểm hòa 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 yếu 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 để đạt điểm hòa vốn, từ đó ra quyết định để hoạt động 

sản xuất đạt hiệu quả cao. 

Ngoài ra, căn cứ vào các chỉ tiêu xác định điểm hòa 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:  

Sản lượng hoặc doanh thu đạt 

lợi nhuận mong muốn 
= 

Định phí + Lợi nhuận mong muốn 

Lãi góp đơn vị 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 Trong chương 2, luận văn đã trình bày những cơ sở lý luận chung về kế toán 

tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong loại hình các 

doanh nghiệp xây dựng. Lý luận chung về kế toán được trình bày dưới cả hai góc độ 

kế toán tài chính và kế toán quản trị. Cụ thể luận văn đã trình bày các khái niệm, nội 

dung, phân loại chi phí sản xuất và giá thành xây lắp, phương pháp tập hợp chi phi 

sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang, phương pháp tính giá thành sản phẩm dưới cả 

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

 Nghiên cứu lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp có ý nghĩa quan trọng là nền tảng cho việc nghiên cứu, vận dụng lý 

luận giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tế đối với công tác kế toán trong 

ngành xây dựng nói chung tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ. 
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CHƯƠNG 3 

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 

SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ 

3.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ 

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty đầu tư và xây lắp Tây Hồ 

Thông tin chung về công ty 

Tên công ty:  Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ 

Tên tiếng anh:Tay Ho investment and construction join stock company  

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, 

Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Vốn pháp định: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng ) 

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi năm tỷ đồng ) 

Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng 

Số lượng cổ phần: 2.500.000  

• Quá trình hình thành và phát triển của công ty 

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ (Bộ Quốc Phòng) tiền thân là công 

ty Tây Hồ - BQP. 

Công ty Tây Hồ là một doanh nghiệp nhà nước thực hiện hạch toán kinh tế 

độc lập, công ty có tài khoản ngân hàng, có con dấu riêng và trụ sở chính tại số 2 

đường Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội. Công ty có vốn kinh doanh 

(bao gồm cả ngân sách cấp và tự bổ sung) là 3.790.000.000 (ba tỷ bẩy trăm chín 

mươi triệu đồng). 

Lịch sử hình thành và phát triển công ty được bắt đầu bằng sự ra đời của trung 

tâm giao dịch xuất nhập khẩu và dịch vụ - BQP vào năm 1982 với chức năng chính 

là thực hiện việc quản lý, giao dịch các hoạt động liên quan đến hoạt động xuất 

nhập khẩu trong quân đội và có nhiệm vụ chính là kinh doanh xuất nhập khẩu trực 

tiếp. 
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Vào năm 1988, trung tâm giao dịch xuất nhập khẩu và dịch vụ - BQP được 

chuyển đổi thành công ty kinh doanh xuất nhập khẩu và dịch vụ - BQP chức năng 

chính là kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp. 

Ngày 27/2/1992, công ty kinh doanh xuất nhập khẩu và dịch vụ - BQP được 

sáp nhập với công ty kinh doanh vật tư – BQP để thành lập công ty Tây Hồ - BQP 

với chức năng chính là kinh doanh vật tư và xuất nhập khẩu các loại hàng hóa, trang 

thiết bị phục vụ sự nghiệp quốc phòng. 

Ngày 18/04/1996 Công ty Tây Hồ được thành lập lại theo quyết định số 

505/QĐQP của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng trên cơ sở sáp nhập 02 đơn vị là Công ty 

Tây Hồ và Trung đoàn xây dựng 232 anh hùng.Từ thời điểm này Công ty Tây Hồ 

chính thức chuyển sang hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực kinh doanh xây lắp. 

Ngày 03/11/1996, Công ty thành lập chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh là tiền 

thân của Công ty CP đầu tư và xây dựng Tây Hồ sau này. 

Ngày 01/01/2004, Công ty được sáp nhập thêm Nhà máy Xi măng X18 thuộc 

Tổng cục CNQP theo quyết định số 246/QĐ-QP ngày 29/09/2003 của Bộ trưởng Bộ 

Quốc Phòng. 

Ngày 11/12/2007, thực hiện quyết định cổ phần hoá doanh nghiệp số 

1362/QĐQP của Bộ Quốc Phòng, Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông lập 

Công ty CP đầu tư và xây lắp Tây Hồ với vốn điều lệ là 25 tỉ đồng trong đó Quân 

đội giữ 51% vốn điều lệ. 

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ được chuyển đổi cổ phần hóa từ 

doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 3843/QĐ – BQP ngày 20 tháng 12 năm 

2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh lần đầu số 0103021523 ngày 28 tháng 12 năm 2007 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và đăng ký thay đổi lần 1 ngày 2 tháng 6 năm 2010 

sang mã số doanh nghiệp 0100283591. 

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty 

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ đã xác định 6 chức năng ngành 

nghề căn cứ vào chức năng, ngành nghề đã được Bộ Quốc Phòng và các Bộ chức 
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năng của Nhà nước ra quyết định cấp giấy phép hoạt động trên địa bàn của cả nước. 

Bao gồm: 

• Chức năng xây lắp. 

• Chức năng tư vấn, khảo sát, thiết kế, quy hoạch và xây dựng. 

• Chức năng lắp đặt thiết bị công trình và dây chuyền sản xuất. 

• Chức năng sản xuất, kinh doanh vật liệu, vật tư, thiết bị xây dựng, vật tư 

thanh xử lý. 

• Chức năng kinh doanh bất động sản (kể cả dịch vụ mua bán nhà). 

• Chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu. 

Các chức năng trên được cụ thể thành các ngành nghề hoạt động như sau: 

+ Xây dựng các công trình : Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ 

tầng kỹ thuật, quốc phòng. 

+ Trang trí nội ngoại thất; xây dựng đường dây và TBA đến 110KV. 

+ Đầu tư phát triển hạ tầng và kinh doanh nhà. 

+ Lắp đặt thiết bị công trình và dây chuyền sản xuất. 

+ Tư vấn thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình 

dân dụng, công nghiệp. 

+ Thiết kế kết cấu đối với công trình dân dụng, công nghiệp.  

+ Khảo sát địa chất, khảo sát trắc địa công trình, khảo sát thuỷ văn công trình 

thuỷ lợi. 

 + Khoan khai thác giếng nước ngầm, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước. 

 + Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và thi công nổ phá.  

+ Xuất khẩu nông sản, lâm sản, khoáng sản, hàng thủ công mỹ nghệ, nguyên 

vật liệu, nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, vật tư, hàng tiêu dùng, 

phương tiện vận tải.  

+ Kinh doanh vận tải đường bộ bằng ô tô theo hợp đồng và theo tuyến cố định, 

cho thuê trang thiết bị máy công trình.  

+ Phá dỡ các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, 

hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho giải phóng mặt bằng. 
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Công ty có nhiệm vụ cụ thể là xem xét, nắm bắt thật chắc tình hình thị trường 

xây dựng trong nước, hợp lý hoá các quy chế quản lý của công ty để đạt được hiệu 

quả kinh tế cao, xây dựng tổ chức, đảm đương được nhiệm vụ hiện tại, đáp ứng 

được yêu cầu trong tương lai, có kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn. 

3.1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được giao, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây 

lắp Tây Hồ - BQP đã xây dựng cho mình một mô hình tổ chức từ công ty đến các 

phòng ban và các xí nghiệp thành viên. Trong đó, các xí nghiệp là bộ phận trực tiếp 

tham gia sản xuất được tổ chức thành các đội cụ thể.Các đội xây dựng này có thể 

trực thuộc xí nghiệp hoặc trực thuộc công ty. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp 

Tây Hồ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh thành các bộ phận như sau: 

+ Xí nghiệp xây lắp 497 

+ Xí nghiệp xây lắp 797 

+ Xí nghiệp xây lắp 897 

+ Xí nghiệp xây lắp 997 

+ Xí nghiệp xây dựng số 2, 5, 7, 8, 9, 10 

+ Xí nghiệp thi công cơ giới 

+ Trung tâm xuất nhập khẩu và xây dựng Tây Hồ 

+ Các đội xây dựng 

• Đặc điểm sản phẩm 

Sản phẩm xây dựng có tính chất đơn chiếc theo đơn đặt hàng: trong ngành xây 

dựng cơ bản, mỗi sản phẩm đều có một thiết kế riêng, dự toán chi phí riêng. Ngay 

cả đối với những công trình xây dựng được thiết kế theo mẫu sẵn, bên tiến hành xây 

dựng cũng thường phải thay đổi, bổ sung thiết kế cho phù hợp với vị trí địa lý, khí 

hậu và mỹ quan nhất định 

Sản phẩm có tính chất cố định: sản phẩm xây lắp sau khi hoàn thành không thể 

di chuyển từ nơi này sang nơi khác được. Nơi sản xuất cũng chính là nơi sử dụng 

hay tiêu thụ chúng sau này. 
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Sản phẩm có giá trị lớn, có thời gian sử dụng lâu dài: các công trình xây dựng 

có giá trị quyết toán lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng; do đặc thù 

riêng nên sản phẩm xây lắp thường phải mất một thời gian tương đối lâu để hoàn 

thành, cũng chính vì vậy mà chu kỳ luân chuyển vốn của công ty khá dài 

Hoạt động xây dựng chịu ảnh hưởng lớn của yếu tố tự nhiên các công trình 

chủ yếu được thực hiện ở ngoài trời. Tất cả những biến động của thời tiết khí hậu 

đều có thể ảnh hưởng đến khối lượng sản phẩm dở dang, chất lượng và việc cung 

ứng vật tư cho công trình cũng như khả năng lao động của công nhân sản xuất 

• Đặc điểm quy trình công nghệ 

Xuất phát từ đặc điểm của ngành sản xuất xây lắp, quá trình xây dựng thường 

được chia làm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại được chia thành nhiều phần việc 

khác nhau. Do đó quy trình công nghệ sản xuất như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.1: Quy trình công nghệ sản xuất 

( Nguồn:Phòng Kế hoạch kỹ thuật ) 

Bảng 2: Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm xây lắp 

Do đặc thù ngành xây lắp nên sản phẩm của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp 

Tây Hồ - BQP là sản phẩm đơn chiếc, chu kỳ sản xuất lâu dài tập trung, cần nhiều 

nguyên liệu, sản phẩm chỉ bán cho một khách hàng 

3.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty 

Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ được 

minh họa theo sơ đồ sau đây: 

Nhận thầu 

Mua vật tư, tổ chức 
nhân công 

Lập kế hoạch 
thi công 

Tổ chức thi công 

Nghiệm 
thu công 
trình 
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Sơ đồ 3.2: Mô hình tổ chức điều hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp 

Tây Hồ. 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán ) 

Các phòng ban, bộ phận trong bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Đầu tư và 

Xây lắp Tây Hồ có các chức năng nhiệm vụ như sau: 

• Hội đồng quản trị:Là cơ quan quản lý cao nhất của công ty, có toàn quyền 

quyết định mọi vấn đề về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch 

kinh doanh hằng năm. 

Đại hội đồng cổ đông 

Tổng giám đốc Hội đồng quản trị 

Các phó tổng giám đốc 

Phòng kế 
hoạch – kĩ 

thuật 

Phòng tài 
chính – kế 

toán  

Phòng chính 
trị - tổ chức 

Phòng văn 
thư 

Ban kiểm soát  

Chi 
nhánh 
Tây 
Hồ 6  

Xí 
nghiệp 

xây 
lắp 
497  

Xí 
nghiệp 

xây 
lắp 
797 

Xí 
nghiệp 

xây 
lắp 
897 

Xí 
nghiệp 

xây 
lắp 
997 

Các 
XNXD 

số 
2,5,7, 
8,9,10 

Xí 
nghiệp 

thi 
công cơ 

giới 

Trung 
tâm 

KDT
M 

Các 
đội 
xây 

dựng 
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• Ban kiểm soát: Ban kiểm soát có nhiệm vụ giám sát, đánh giá công tác điều 

hành, quản lý của hội đồng quản trị và tổng giám đốc theo đúng điều lệ của công ty. 

Kiểm tra, thẩm định tính trung thực, chính xác, hợp lý và sự cẩn trọng từ các số liệu 

trong báo cáo tài chính cũng như trong các báo cáo cần thiết khác. 

• Tổng Giám đốc công ty: là người tổng điều hành công ty, có nhiệm vụ tổ 

chức, sắp xếp bộ máy, cơ chế quản lý sao cho phù hợp, quản lý cơ sở vật chất kỹ 

thuật, sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực, lập kế hoạch và phương án tổ 

chức thực hiện kế hoạch, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực 

hiện từ đó có biện pháp điều chỉnh hoặc thúc đẩy việc hoàn thành kế hoạch của 

công ty, giải quyết tốt các mối quan hệ, nâng cao uy tín cho công ty. 

• Các phó Tổng Giám đốc: là những người chịu trách nhiệm về toàn bộ công 

tác kỹ thuật, thiết kế thi công xây dựng và vận hành máy móc thiết bị, điều độ sản 

xuất toàn công ty nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sử dụng máy 

móc thiết bị. 

• Phòng kế hoạch - kỹ thuật: là phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng 

tham mưu giúp Tổng Giám đốc công ty, có nhiệm vụ chính là tổ chức, triển khai 

đồng thời chịu trách nhiệm về công tác kế hoạch vật tư thiết bị kỹ thuật. Đây là 

phòng kỹ thuật có nhiệm vụ quản lý thiết kế thi công, giúp Tổng Giám đốc công ty 

tổ chức và triển khai các công việc về công tác nghiệp vụ kỹ thuật trong thi công 

xây lắp, khảo sát, thiết kế quản lý công trình. (Phòng này chịu sự chỉ đạo trực tiếp 

của Tổng Giám đốc công ty và Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật thi công). 

• Phòng chính trị - tổ chức: Đây là một phòng chuyên môn có chức năng tham 

mưu cho Đảng uỷ và Tổng Giám đốc về việc tổ chức sản xuất, tiếp nhận, quản lý và 

sử dụng lao động; thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động (Phòng 

chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc công ty). 

• Phòng tài chính - Kế toán: Có chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc 

công ty, tổ chức triển khai toàn bộ công tác tài chính, hạch toán kinh tế theo điều lệ 

tổ chức và hoạt động của công ty, đồng thời kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh 

tế tài chính của công ty theo pháp luật. Ngoài ra phòng TC – KT còn giúp Tổng 
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Giám đốc công ty tổ chức và chỉ đạo công tác tài chính, cung cấp thông tin nhằm 

phục vụ sản xuất kinh doanh góp phần mang lại hiệu quả cao.(Phòng Tài chính - Kế 

toán chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc công ty). 

• Văn phòng:Đảm bảo các công việc về hành chính, quản trị, bảo vệ và y tế cơ 

quan và chăm sóc sức khoẻ, đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty. 

(Phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc công ty). 

• Các xí nghiệp sản xuất trực tiếp: 

- Chủ động sản xuất theo kế hoạch của công ty giao. 

- Bộ phận quản lý thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở chi phí đã được phân tích và 

giao khoán. 

- Thực hiện hoàn thành khối lượng hợp đồng mà công ty ký kết với các bên A, 

xác định khối lượng hoàn thành với bên chủ đầu tư, báo cáo khối lượng hoàn thành 

về phòng kế hoạch – kỹ thuật của công ty. 

- Lập kế hoạch vốn vay để thực hiện công việc, thanh toán hoàn trả vốn vay 

cho phòng tài chính – kế toán. 

- Nhập xuất các chi phí cho việc thực hiện công việc theo chi phí thực tế và tỷ 

lệ được hưởng trong quá trình thực hiện công việc. 

- Đối chiếu khối lượng thực hiện, hoàn tất công việc với chủ đầu tư, báo cáo 

kết quả công việc, bàn giao công trình cho chủ đầu tư. 

- Quyết toán các chi phí, đối chiếu phần được hưởng và phân chi phí, báo cáo 

trực tiếp các chi phí của công việc, công trình dự án. 
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3.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toántại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây lắp 

Tây Hồ 

3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.3Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty 

(Nguồn: Tài liệu thực tế tại Công ty) 

 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ 

theo mô hình tập trung được thể hiện thông qua Sơ đồ 3.3. 

Bộ máy kế toán của công ty gồm kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán 

thanh toán và thủ quỹ dưới sự lãnh đạo của giám đốc công ty, ngoài ra còn bao gồm 

các nhân viên kinh tế đội làm việc tại công trường. 

- Kế toán trưởng: có nhiệm vụ tổ chức bộ máy kế toán của công ty, cải tiến 

hình thức, phương pháp kế toán phù hợp với điều kiện của công ty, có nhiệm vụ 

tham mưu cho giám đốc về tình hình tài chính của công ty, đồng thời chịu trách 

nhiệm trước giám đốc và pháp luật. 

 - Kế toán thanh toán: theo dõi tình hình của việc thanh toán các khoản công 

nợ, thanh toán lương, bảo hiểm… 

 - Kế toán tổng hợp: tổng hợp các chứng từ tài liệu, ghi sổ kế toán, lập các 

báo cáo kế toán. 

 - Thủ quỹ: có nhiệm vụ giữ tiền mặt của công ty và chi tiền mặt, khi có lệnh 

của cấp trên với hoá đơn chứng từ hợp lý. 

Kế toán trưởng 

Nhân viên kinh  

tế đội 
Kế toán thanh 

toán 
Thủ quỹ 

 

Kế toán tổng 
hợp 
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 - Nhân viên kinh tế đội: Lập, tập hợp chứng từ phát sinh tại công trường 

chuyển về phòng tài vụ Công ty. 

3.2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 

- Niên độ kế toán: bắt đầu từ 1/1 đến 31/12 hàng năm. 

- Chế độ kế toán áp dụng: TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ 

Tài Chính. 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng: đồng Việt Nam. 

- Hình thức kế toán áp dụng: hình thức sổ nhật ký chung. 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên. 

- Phuơng pháp tính giá vật tư xuất kho: theo phương pháp nhập trước xuất 

trước. 

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định: khấu hao theo phương pháp đường 

thẳng. 

- Phương pháp tính và nộp thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ. 

3.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, báo cáo kế toán. 

a)Hệ thống chứng từ 

 Công ty vận dụng hệ thống chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính bao 

gồm các chứng từ như: phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, giấy 

đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tạm ứng… Tuy nhiên, do đặc thù của hoạt động 

kinh doanh của công ty nên các hóa đơn bán hàng được Công ty in riêng theo đúng 

quy định của Bộ Tài chính. Bao gồm các loại hóa đơn như: Hóa đơn thu tiền nước, 

hóa đơn thu tiền hoàn thành công trình, hóa đơn đậu đỗ xe… 

b) Hệ thống tài khoản 

Công ty vận dụng hệ thống tài khoản kế toán hiện hành (ban hành theo TT 

200/2014/TT-BTC của bộ trưởng bộ tài chính và các thông tư sửa đổi bổ sung ) tuy 

nhiên có sự vận dụng cho phù hợp với đặc thù của công ty: 

Các TK được mở chi tiết theo các loại hình hoạt động kinh doanh, sau đó mở 

sổ chi tiết theo đối tượng quản lý. 
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c) Hệ thống sổ kế toán 

- Công ty thực hiện công tác kế toán bằng phần mềm kế toán doanh nghiệp 

được thiết kế riêng cho công ty. Vì thế hệ thống sổ kế toán cũng được vận dụng phù 

hợp với hình thức kế toán và đặc điểm của phần mềm. 

- Các sổ kế toán được in ra dưới dạng tờ rơi theo đúng mẫu quy định và được 

lưu trữ trong máy phục vụ cho việc chuyển dữ liệu và lập báo cáo. 

- Sổ chi tiết công ty sử dụng mẫu sổ chi tiết các tài khoản, bảng tổng hợp chi 

tiết, sổ quỹ. 

- Sổ tổng hợp: công ty mở sổ cái các tài khoản. 

d)Hệ thống báo cáo kế toán  

Sử dụng hệ thống báo cáo tài chính kế toán theo quy định hiện hành của bộ 

tài chính. 

- Bảng cân đối kế toán. 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

- Thuyết minh báo cáo tài chính. 

3.3 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ dưới góc độ kế toán tài chính 

3.3.1 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành tại Công ty 

3.3.1.1. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty 

 Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ kế toán tiến hành phân loại 

chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng. Bao gồm:  

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm toàn bộ các chi phí về các loại 

nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu tham gia trực tiếp vào quá trình thi 

công công trình như: gạch, cát, đá, cọc tre, xi măng, sắt, thép… 

Chi phí nhân công trực tiếp: Là các chi phí gồm tiền lương và các khoản phụ 

cấp lương trả cho công nhân trực tiếp thi công trên công trường. Chi phí nhân công 

cho nhân công thuộc biên chế chính thức và người lao động làm theo thời vụ, theo 

công trình. Chi phí này không bao gồm các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN, 
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KPCĐ theo tỷ lệ quy định trên tiền lương, tiền công của công nhân trực tiếp xây 

dựng. 

 Chi phí sử dụng máy thi công: Bao gồm các chi phí về vật liệu, nhiên liệu, 

khấu hao, tiền lương của công nhân gắn liền với với việc sử dụng máy thi công 

(công nhân vận hành máy, công nhân làm theo máy). Chi phí này không bao gồm 

các khoản trích theo lương của công nhân sử dụng máy như BHXH, BHYT, BHTN, 

KPCĐ.  

 Chi phí sản xuất chung: Bao gồm các chi phí liên quan đến việc phục vụ, 

quản lý sản xuất tại các tổ đội sản xuất như: Chi phí về tiền lương, tiền công và các 

khoản trích theo tiền lương, tiền công của nhân viên quản lý tổ đội, đốc công; các 

khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN của công nhân trực tiếp xây 

dựng và công nhân vận hành máy thi công, công nhân làm theo máy; chi phí về vật 

liệu, công cụ, dụng cụ sản xuất của tổ đội xây dựng; chi phí khấu hao tài sản cố định 

cho xây dựng; chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác bằng tiền dùng trong 

phạm vi các công trường, tổ đội xây dựng (các chi phí này không bao gồm chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp của công nhân sử dụng máy thi 

công). 

3.3.1.2. Phân loại giá thành trong Công ty 

 Công ty thực hiện phân loại giá thành công trình theo nguồn số liệu và thời 

điểm lập: 

 - Giá thành dự toán: Là giá thành được căn cứ vào hồ sơ xây dựng, dựa trên 

dự toán tiên lượng về 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, lán trại tạm 

thời…Giá thành được xác định trước khi thi công, làm căn cứ kiểm tra, giám sát các 

chi phí thực tế bỏ vào công trình. 

 - Giá thành kế hoạch: Dựa trên những điều kiện cụ thể của Công ty và điều 

kiện thi công tại công trường, kế toán lập dự toán chi phí giá thành kế hoạch. Là căn 

cứ để thực hiện, trong đó đã có các biện pháp làm giảm giá thành sản phẩm được 

lập trước khi thi công. 
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 - Giá thành thực tế: Căn cứ vào chi phí tập hợp được của từng công trình, kế 

toán xác định giá thành thực tế là toàn bộ chi phí hợp lý đã bỏ ra để hoàn thành 

công trình. Giá thành được xác định sau khi kết thúc công trình. 

3.3.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành tại Công ty 

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

toán phải xác định được đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá 

thành phù hợp với đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ, vừa thuận tiện cho 

việc xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về chi phí, giá thành phục vụ quản trị 

doanh nghiệp. 

Do đặc thù của ngành xây dựng sản phẩm là công trình, hạng mục công 

trình. Mỗi công trình, hạng mục công trình đều có dự toán riêng nên tại Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ lựa chọn đối tượng kế toán tập hợp chi phí là công 

trình và hạng mục công trình. 

Đối tượng tính giá thành là công trình, hạng mục công trình hoàn thành. 

Việc tập hợp chi phí được kế toán thực hiện một cách chi tiết thông qua các 

sổ theo dõi chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí sử dụng MTC và chi phí SXC 

mở chi tiết cho từng công trình từ khi khởi công đến khi kết thúc. 

3.3.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. 

Trong xây lắp có những chi phí phát sinh chỉ liên quan đến một công trình 

hay một hạng mục công trình. Nhưng có chi phí liên quan đến nhiều công trình, 

nhiều hạng mục công trình. Vì vậy, việc xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí để 

tập hợp trực tiếp hoặc tập hợp gián tiếp cho từng đối tượng là rất quan trọng. Tuy 

nhiên tại công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ, chi phí sản xuất của các đội 

xây dựng được tập hợp riêng cho từng đội việc phân bổ chi phí sản xuất chung cho 

từng công trình chưa được chú trọng quan tâm. Phương pháp tập hợp chi phí sản 

xuất mà công ty lựa chọn là phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp, chi phí phát sinh 

được theo dõi chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình. 
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3.3.4 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 

 Trong năm 2015, công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ đã tiến hành 

xây dựng nhiều công trình, bao gồm Nhà N5 -Học viện Kỹ thuật quân sự; Đường 

vào Sân bay Cát Bi -Hải Phòng, Giảng đường Trung tâm Học viện Quân y; … Do 

đặc điểm của sản phẩm xây lắp đó là thời gian thi công dài, vì vậy để thấy được 

thực trạng từ đó có giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí và giá thành sản 

phẩm tại công ty, em xin trích dẫn số liệu từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 12 năm 

2015 của chi phí sản xuất và giá thành công trình: xây dựng giếng khoan số 8- Cảng 

hàng không Nội Bài, do đội xây dựng số 01 thi công từ ngày 01/01/2015 đến ngày 

31/12/2015 hoàn thành. 

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây lắp Tây Hồ đối tượng tập hợp chi phí và 

tính giá thành là các công trình, hạng mục công trình. Do đặc điểm của sản phẩm 

xây lắp là các công trình có giá trị lớn và thời gian thi công kéo dài nên hiện nay các 

đối tượng này được Công ty lựa chọn thực hiện hình thức giao khoán theo công việc 

cho các tổ đội xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi về tính chất của sản phẩm, 

thị trường. 

 Theo hình thức khoán này, Công ty sẽ đứng ra nhận thầu một công trình xây 

dựng sau khi được trúng thầu, phòng kinh tế- kỹ thuật xem xét khối lượng công việc 

và tính chất công trình, nghiên cứu đề án thiết kế kỹ thuật được duyệt và dự toán chi 

phí để tiến hành giao vốn, giao việc cho các tổ đội thi công tiến hành thi công công 

trình. 

 Trình tự kế toán 

Công ty không tổ chức thành lập tổ kế toán riêng cho độ xây dựng mà thực 

hiện kế toán chung vào hệ thống kế toán của Công ty. Khi tiến hành giao vật tư, vốn 

cho các đội nhận khoán kế toán sẽ sử dụng TK 136 (Phải thu nội bộ), đồng thời kế 

toán căn cứ vào quyết định giao khoán được phê duyệt, giấy đề nghị tạm ứng để 

giám sát việc tạm ứng cho các tổ độ xây dựng thực hiện công việc được giao khoán. 

Trong quá trình giao khoán công việc Công ty cử nhân viên kỹ thuật, nhân viên 

giám sát công trình xuống công trường thi công kiểm tra tiến độ thi công và giám 
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sát công việc. Định kỳ trong khoảng thời gian nhất định hoặc khi công việc giao 

khoán được hoàn thành kế toán nhận chứng từ thanh toán tạm ứng và các chứng từ 

chi phí phát sinh liên quan đến thi công công trình xây dựng để kiểm tra và tiến 

hành ghi sổ kế toán chi tiết, tính giá thành cho từng công trình. 

 Tại bộ phận kế toán công ty (đơn vị giao khoán): Kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành được khái quát qua Sơ đồ 3.4. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.4 Trình tự hạch toán theo hình thức khoán 

Tài khoản 136 được mở chi tiết cho từng đội xây dựng (từng đơn vị nhận khoán). 

Đồng thời mở sổ theo dõi khối lượng xây lắp giao khoán theo từng công trình, hạng 

mục công trình, trong đó phản ánh cả giá nhận giao thầu và giá nhận khoán, chi tiết 

theo từng khoản mục chi phí. Ví dụ, với công trình giếng khoan số 8- Cảng hàng 

không Nội Bài, Công ty thực hiện giao khoán một số công việc cho đội xây dựng số 

1. Kế toán lập sổ chi tiết TK 136 chi tiết đội xây dựng số 1, Công trình giếng khoan 

số 8- Cảng hàng không Nội Bài. 

 Tại tổ đội xây dựng (đơn vị nhận khoán): Đơn vị nhận khoán chỉ cần mở sổ 

theo dõi khối lượng xây lắp nhận khoán cả về giá trị nhận khoán và chi phí thực tế 

theo từng khoản mục chi phí, lập bảng kê chứng từ chi tiêu gửi về phòng tài chính 

kế toán. 

 Khi giao khoán khối lượng cho các đội xây dựng, kế toán hạch toán: 

Ưng tiền, vật tư cho 
đơn vị nhận khoán Tính giá thành SP 

kết chuyển chi phí 
tính giá thành SP 

Phát sinh chi phí 
thực tế phát sinh 

TK 111, 112, 152 TK 136 TK 621, 622, 623, 627 TK 154 

Thu hồi tạm ứng thừa 
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  Nợ TK 136 – Chi tiết đội giao khoán 

   Có 111,112 

 Khi nhận được chứng từ thanh toán từ các đơn vị nhận khoán gửi lên, kế toán 

ghi sổ: 

  Nợ TK 621,622,623,627 

   Có TK 136 – Chi tiết đội giao khoán  

3.3.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

• Nội dung chi phí và các chứng từ sử dụng 

Do đặc thù là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, nguyên vật liệu phục 

vụ thi công đóng vai trò quan trọng trong các yếu tố chi phí đầu vào. Với cơ chế 

khoán gọn, công tác thu mua, bảo quản vật tư phục vụ thi công đều do các đội, xí 

nghiệp trực tiếp thực hiện. Công ty chỉ giám sát và ứng vốn cho các đội thi công 

theo từng công trình, hạng mục công trình đã giao. Thông thường, nhu cầu sử dụng 

nguyên vật liệu đến đâu sẽ được các đội xí nghiệp đặt mua đến đó.Các vật liệu sau 

khi mua về sẽ được thủ kho kiểm tra số lượng và chất lượng, đồng thời lập phiếu 

nhập kho, sau đó căn cứ nhu cầu sử dụng lập phiếu xuất kho.Đối với số vật liệu mua 

không qua kho mà đưa tới chân công trình sử dụng ngay sẽ được lập phiếu nhập 

kho xuất thẳng. 

Nguyên vật liệu trực tiếp phục vụ thi công công trình của công ty rất đa dạng 

bao gồm: nguyên vật liệu chính như xi măng, gạch, cát, sỏi, sắt thép…, nguyên vật 

liệu phụ, vật kết cấu. 

Căn cứ vào tiến độ thi công và dự toán chi phí nguyên vật liệu phục vụ thi 

công, kế toán đội, xí nghiệp làm thủ tục tạm ứng mua nguyên vật liệu tại phòng kế 

toán công ty. Để được tạm ứng, kế toán đội, xí nghiệp phải có giấy yêu cầu mua 

nguyên vật liệu của cán bộ kỹ thuật tại công trình và phải được đội trưởng ký duyệt, 

có xác nhận của phòng Kế hoạch kỹ thuật và giấy đề nghị tạm ứng do đội trưởng 

lập. Cụ thể ta có mẫu giấy đề nghị tạm ứng như Biểu số 3.1 

Đối với các hoá đơn thu mua nguyên vật liệu trị giá từ 8 triệu đồng trở lên, 

đội trưởng phải ký kết hợp đồng kinh tế. Căn cứ vào hợp đồng kinh tế này và các 
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chứng từ khác có liên quan, phòng kế toán làm thủ tục tạm ứng cho đội và số tiền 

tạm ứng cho các đội, xí nghiệp được hạch toán vào TK136. Khi vật liệu được 

chuyển đến, đội, xí nghiệp tổ chức thực hiện các thủ tục kiểm nghiệm, giao nhận 

hàng; Kế toán các đội, xí nghiệp nhận hoá đơn, viết phiếu nhập kho đối với toàn bộ 

số nguyên vật liệu được giao, sau đó viết phiếu xuất kho cho số nguyên vật liệu này. 

Mẫu phiếu xuất kho như Biểu số 3.2 

Giá vật tư phục vụ thi công được xác định theo giá thực tế bao gồm giá mua 

trên hóa đơn người bán, chi phí thu mua và chi phí vận chuyển bốc dỡ. Trên cơ sở 

các phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nguyên vật liệu kế toán đội, xí nghiệp lập bảng 

tổng hợp nhập-xuất-tồn nguyên vật liệu cho từng công trình.Phiếu nhập kho, phiếu 

xuất kho được đính kèm hóa đơn mua hàng và gửi về phòng kế toán của công ty 

vào cuối mỗi tháng. 

Căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho và hóa đơn mua vật tư, kế toán 

đội lập bảng kê chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và cuối tháng gửi về công ty 

(biểu số 3.3) 

• Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng tài khoản 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để hạch 

toán các chi phí nguyên vật liệu có liên quan đến việc xây dựng công trình. Tài 

khoản này được mở chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình. 

VD TK 6211- Giếng khoan số 8. 

• Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Tại phòng kế toán, căn cứ vào khối lượng giao khoán, tiến độ thi công, Cty 

sẽ cấp vốn cho các đội thực hiện khối lượng xây lắp, việc cấp phát vốn được phản 

ánh trên TK 136: Tạm ứng khối lượng giao khoán xây dựng. 

Nợ TK 136 (chi tiết cho các đội) 

 Có TK 111,112,… 

Căn cứ vào phiếu xuất kho nguyên vật liệu và các chứng từ thu mua vật liệu 

khác kế toán lập bảng kê chứng từ theo công trình đồng thời ghi nhận chi phí 

nguyên vật liệu cho công trình đó: 
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Nợ TK 6211 – Công trình giếng khoan số 8 

  Có TK 136 - (chi tiết cho các đội) 

Với công trình giếng khoan số 8, căn cứ vào Bảng kê chứng từ theo công trình 

và các chứng từ gốc kèm theo kế toán công ty ghi sổ, nghiệp vụ ngày 28/8:  

Nợ TK 6211 : 18.000.000đ 

 Có TK 136- Chi tiết đội XD số 1: 18.000.000đ 

–Cuối quý, kế toán kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo dõi cho 

từng công trình sang TK154 – theo dõi chi tiết từng công trình - để tính giá thành.  

Nợ TK 154 – chi tiết công trình giếng khoan số 8: 352.450.000đ 

 Có TK 6211- chi tiết giếng khoan số 8: 352.450.000đ` 

(Sổ chi tiết TK 621- Biểu số 3.4, Sổ cái TK 621- Biểu số 3.5) 

 

  

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.5 Trình tự hạch toán theo hình thức khoán NVL 

3.3.4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

• Nội dung chi phí và chứng từ sử dụng 

Lao động là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu 

tố quyết định đến giá thành sản phẩm. Chi phí lao động trực tiếp là một trong những 

chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm của doanh nghiệp. 

Chi phí nhân công trực tiếp là khoản chi phí mà công ty phải trả cho công 

nhân trực tiếp thi công các công trình hay các hạng mục công trình. Đó là các chi 

phí tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp lương, kể cả khoản hỗ trợ lương của công 

nhân trực tiếp tham gia xây lắp công trình. Tuy nhiên, chi phí nhân công trực tiếp 

Chi phí thực tế 

TK 154 

Ứng tiền, vật tư cho 
đơn vị nhận khoán 

Kết chuyển chi phí 

TK 152 TK 621, 622, 623, 627 TK 136 

Thu hồi tạm ứng thừa 



 
67 

 

 

 

không bao gồm các khoản trích theo tiền lương như BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 

của công nhân trực tiếp tham gia xây lắp. 

Theo cơ chế giao khoán, việc theo dõi chi phí nhân công trực tiếp được công 

ty giao toàn bộ cho các đội, xí nghiệp thực hiện. Chứng từ gốc để xác định tiền 

lương phải trả cho lao động trực tiếp là hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng lao 

động. Phụ lục hợp đồng lao động là một hình thức của hợp đồng giao khoán giữa 

đội xây dựng với người lao động (thông thường được ký kết giữa các đội xây dựng 

và tổ lao động) xác định nội dung, khối lượng, đơn giá và tổng số tiền của công việc 

giao khoán, tiến độ thực hiện công việc cũng như trách nhiệm giữa các bên trong 

quá trình thực hiện phụ lục hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng lao động ngoài 

quy định những nội dung cơ bản về công việc giao khoán còn có tác dụng khống 

chế người lao động về thời gian, hạn chế được nhược điểm của hình thức trả lương 

khoán theo khối lượng công việc (tình trạng người lao động kéo dài thời gian thực 

hiện công việc) để đảm bảo tiến độ thi công chung của công trình. Bản sao phụ lục 

hợp đồng lao động được chuyển về cho kế toán chi phí giá thành theo dõi, kiểm tra. 

Tại phòng kế toán công ty, cuối mỗi tháng, kế toán chi phí giá thành kiểm tra 
thông tin trên bảng chấm công, bảng chia lương, bảng tổng hợp chi phí nhân công 
trực tiếp do kế toán đội chuyển về làm căn cứ nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán. 
Kế toán chi phí giá thành sẽ hạch toán theo số tổng cộng trên bảng tổng hợp chi phí 
nhân công trực tiếp. Bảng chấm công được tổ trưởng tổ xây dựng lập theo dõi như 
trong biểu số 3.6. 

Căn cứ vào biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, bảng chấm công và 
bảng tính lương các tổ, kế toán đội tính lương và các khoản trích theo lương của 
từng tổ trong đội trên bảng thanh toán tiền lương cho công nhân của công ty. Đối 
với công nhân thuê ngoài công ty không trích BHXH, BHYT, KPCĐ vì công nhân 
đó không thuộc biên chế của công ty.Trên cơ sở bảng tính lương các tổ, kế toán đội, 
xí nghiệp lập bảng tổng hợp thanh toán tiền lương cho từng tổ trong đội. 
Dựa trên bảng tổng hợp thanh toán tiền lương tháng từng đội, kế toán tiền lương của 
công ty lập bảng trích và phân bổ BHXH, BHYT, KPCĐ cho các công trình, phần 
này được tính vào chi phí. (biểu số 3.7) 
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• Tài khoản sử dụng 
Để hạch toán chi phí nhân công trực tiếp, công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp 

Tây Hồ sử dụng tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp. Tài khoản này được 

chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình. 

Khi theo dõi chi phí nhân công trực tiếp cho từng công trình, từng đơn vị thi 

công xây lắp, kế toán căn cứ vào tiến độ thi công, công ty giao khoán toàn bộ thi 

công công trình cho xí nghiệp, đội thi công. Chỉ huy trưởng công trình sẽ lập “Đơn 

xin nhận khoán nhân công” để nhận chỉ huy trực tiếp đối với đội thi công 

công trình. Căn cứ vào “Đơn xin nhận khoán nhân công, kế toán lập “Hợp đồng 

giao khoán nhân công”cuối tháng dựa vào “Bảng chấm công và thanh toán tiền 

lương” do chỉ huy trưởng công trình gửi lên kế toán ghi sổ như sau: 

  Nợ TK 622 – chi tiết cho từng công trình, từng đơn vị giao khoán 

   Có TK 136 – Phải trả nội bộ về khối lượng giao khoán nội bộ 

Cụ thể, đối với công trình giếng khoan số 8:  

  Nợ TK 622 – chi tiết Giếng khoan số 8: 273.662.000đ 

   Có TK 136– chi tiết Giếng khoan số 8:273.662.000đđ 

Cuối quý, kế toán kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp sang TK 154: 

  Nợ TK 154- chi tiết Giếng khoan số 8: 273.662.000đ 

   Có TK 622- chi tiết Giếng khoan số 8: 273.662.000 đ 

(Sổ chi tiết TK 622- Biểu số 3.8, Sổ cái TK 622- Biểu số 3.9) 

 

  

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.6 Trình tự hạch toán theo hình thức khoán 

TK 154 

Ứng tiền cho đơn vị 
nhận khoán 

Kết chuyển chi phí 
tính giá thành SP 

TK 111 TK 622 

Chi phí thực tế 
phát sinh 

TK 136 

Thu hồi tạm ứng thừa 
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3.3.4.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 

Máy thi công là một phần không thể thiếu đối với các công trình xây dựng. 

Đối với các công ty xây dựng thì phần chi phí máy móc thiết bị chiếm từ 8%-12% 

giá trị công trình thi công. Trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển hiện nay, 

vịêc trang bị kỹ thuật, máy móc thiết bị thi công sẽ giảm được lao động trực tiếp, 

tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng công trình. 

Hiện nay, Công ty xây lắp các công trình theo phương thức hỗn hợp vừa thủ 

công vừa kết hợp bằng máy. Trong quá trình thi công các công trình, công ty có thể 

kết hợp sử dụng máy thi công của công ty kết hợp với thuê máy thi công ở bên 

ngoài trong trường hợp có nhiều công trình thi công, số lượng máy không đủ để sử 

dụng hoặc thuê máy trong nhiều trường hợp sẽ tiết kiệm và đơn giản hơn sử dụng 

máy của công ty. 

Máy thi công ở Công ty gồm: Máy đầm, máy lu rung, máy tời, máy ủi, máy 

san, máy xúc, máy trộn bê tông,...  

Chi phí sử dụng máy thi côngtại công ty được hạch toán vào TK 623- Chi phí 

sử dụng máy thi công. 

* Đối với trường hợp thuê ngoài máy thi công, căn cứ vào nhu cầu thực tế sử 

dụng máy thi công, các đội xây dựng làm đề xuất và chủ động thuê máy thi công 

thực hiện việc thi công các công trình. Các đội xây dựng đứng ra làm hợp đồng kinh 

tế để thuê máy sau đó tập hợp chứng từ lên phòng kế toán vào cuối quý.  

 Kế toán theo dõi chi phí sử dụng máy thi công của từng công trình, từng đơn 

vị xây lắp hạch toán. Cụ thể trong quý 1/2016 kế toán theo dõi CP sử dụng máy thi 

công công trình Giếng khoan số 8 như sau: 

 Nợ TK 623 – chi tiết Giếng khoan số 8: 58.412.575đ 

  Có TK 136 – chi tiết Giếng khoan số 8: 58.412.575đ 

 Cuối tháng căn cứ vào bảng kê Có TK 623 theo dõi chi tiết cho công trình 

Giếng khoan số 8 

 Nợ TK 154 – chi tiết Giếng khoan số 8:  58.412.575đ    

Có TK 623 – chi tiết Giếng khoan số 8: 58.412.575đ 
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* Đồng thời, căn cứ vào hợp đồng thuê máy, kế toán hạch toán:  

Nợ TK 623 

Nợ TK 133 

Có TK 136 

Trường hợp, đối với các thiết bị nhỏ phục vụ cho quá trình thi công các công 

trình, mặc dù có giá trị không quá lớn, nhưng được sử dụng trong nhiều kỳ sản xuất 

kinh doanh và tham gia vào quá tình xây dựng nhiều công trình, cuối tháng căn cứ 

vào Bảng phân bổ chi phí trả trước chi tiết cho từng công trình kế toán định khoản: 

    Nợ TK 623: Chi tiết máy móc 

     Có TK 242 

Cuối quý, kế toán kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công sang TK 154: 

  Nợ TK 154- chi tiết Giếng khoan số 8: 58.412.575đ 

   Có TK 623- chi tiết Giếng khoan số 8: 58.412.575đ 

(Sổ chi tiết TK 623- Biểu số 3.10, Sổ cái tk  623- Biểu số 3.11) 

Trình tự hạch toán tương tự như đối với chi phí NVLTT và CPNCTT 

3.3.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ, chi phí sản xuất chung bao 

gồm: 

 -Tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý đội, nhân 

viên kỹ thuật và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp thi công, công 

nhân vận hành máy.  

 -Chi phí vật liệu cho quản lý công trình như: chi phí vật liệu để xây lán trại 

tạm thời, bao che công trình... 

 -Chi phí CCDC dùng cho thi công và cho quản lý đội xây dựng. 

 -Chi phí khấu hao TSCĐ không phải máy thi công tại đội xây dựng. 

 -Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác phục vụ cho thi công 

và quản lý tại đội xây dựng. 

 Căn cứ vào chứng từ do nhân viên kinh tế tại các đội xây dựng chuyển về 

phòng tài vụ để thanh toán tạm ứng hoặc xin thanh toán, căn cứ vào bảng phân bổ 
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vật liệu công cụ dụng cụ, bảng phân bổ tiền lương, bảng phân bổ khấu hao TSCĐ 

kế toán mở sổ chi tiết TK 627 theo dõi cho từng công trình. 

Tài khoản sử dụng 

Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ sử dụng tài khoản 627 “Chi phí 

sản xuất chung” để phản ánh các chi phí sản xuất phát sinh chung của đội, xí nghiệp 

xây dựng. Tài khoản này được chi tiết thành các tài khoản cấp 2 để theo dõi từng 

yếu tố chi phí trong chi phí sản xuất chung như sau: 

+ TK 6271 “Chi phí nhân viên phân xưởng”: phản ánh các khoản tiền lương, 

lương phụ, phụ cấp lương, phụ cấp lưu động phải trả cho nhân viên quản lý đội xây 

dựng, tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý đội xây dựng, của công nhân xây lắp, 

khoản trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN tính theo quy định hiện hành trên tiền 

lương phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp, nhân viên sử dụng máy thi công và 

nhân viên quản lý đội (thuộc biên chế của doanh nghiệp). 

+ TK 6272 “Chi phí vật liệu”: chủ yếu là văn phòng phẩm và có giá trị phát 

sinh nhỏ 

+ TK 6273 “Chi phí dụng cụ sản xuất”: là chi phí mua công cụ, dụng cụ phục 

vụ cho sản xuất ở các đội, xí nghiệp như dao xây, xẻng, bay, bàn xoa…. 

+ TK 6274 “Chi phí khấu hao TSCĐ”: các chi phí khấu hao máy móc, thiết 

bị phục vụ quản lý đội, xí nghiệp 

+ TK 6277 “Chi phí dịch vụ mua ngoài”: gồm chi phí cho các dịch vụ như 

điện nước, mua xăng dầu, vé tàu, xe, tiền phô tô bản vẽ, công chứng... 

+ TK 6278 “Chi phí khác bằng tiền” 

Cụ thể, tại công trình giếng khoan số 8- Cảng hàng không Nội Bài chi phí SXC 

được tập hợp chi tiết trên TK 627- Chi phí sản xuất chung mở chi tiết cho công trình 

giếng khoan số 8- Cảng hàng không Nội Bài,sau khi lập chứng từ ghi sổ, kế toán 

ghi sổ cái TK 627 Biểu số 3.12 

 Cụ thể, trong quý 4/2015 căn cứ vào các hóa đơn tt tiền thí nghiệm mẫu nước 

giếng khoan cho của công trình Giếng khoan số 8, kế toán hạch toán: 

Nợ TK 627: 1.727.273đ 
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    Có TK 136- chi tiết đội XD số 1: 1.727.273đ 

Cuối quý, kế toán kết chuyển chi phí sản xuất chung sang TK 154: 

  Nợ TK 154- chi tiết Giếng khoan số 8: 126.130.594đ 

   Có TK 627- chi tiết Giếng khoan số 8: 126.130.594đ 

Tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ, chi phí sản xuất chung của các 

đội xây dựng được tập hợp riêng cho từng đội. Tuy nhiên việc phân bổ chi phí sản 

xuất chung cho từng công trình chưa được chú trọng quan tâm. Kế toán không lập 

bảng phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng công trình xây dựng mà chi phí sản 

xuất chung được phân bổ cho từng công trình tuỳ theo tiến độ thi công và chi phí 

phát sinh của công trình. Tùy thuộc vào từng thời điểm, chi phí của công trình nào 

phát sinh ít thì gánh chịu toàn bộ chi phí sản xuất chung của đội và ngược lại, không 

tuân theo tiêu chuẩn, tiêu thức cụ thể nào dẫn đến chi phí sản xuất chung phân bổ 

không chính xác cho từng công trình. 

3.3.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 

• Kiểm kê đánhgiá sản phẩm dở dang 

Sản phẩm dở dang trong sản xuất xây lắp được xác định bằng phương pháp 

kiểm kê hàng tháng. Việc tính giá sản phẩm dở dang trong sản xuất xây lắp phụ 

thuộc vào phương thức thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành giữa bên nhận 

thầu và chủ đầu tư. 

Nếu quy định thanh toán sản phẩm xây lắp sau khi hoàn thành toàn bộ thì giá 

trị sản phẩm dở dang là tổng chi phí phát sinh từ lúc khởi công công trình đến cuối 

tháng đó. 

Nếu quy định thanh toán sản phẩm xây lắp theo điểm dừng kỹ thuật hợp lý 

(xác định được giá dự toán) thì sản phẩm dở dang là các khối lượng xây lắp chưa 

đạt tới điểm dưng kỹ thuật hợp lý đã quy định và được tính theo chi phí thực tế trên 

cơ sở phân bổ chi phí của hạng mục công trình đó cho các giai đoạn, tổ hượp công 

việc đã hoàn thành và giai đoạn còn dở dang theo giá trị dự toán của chúng. 

Ở công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ, trong trường hợp này thì 

phương thức thanh toán giữa công ty và chủ đầu tư là bên chủ đầu tư sẽ thanh toán 
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sản phẩm xây lắp sau khi khối lượng xây lắp của công trình, hạng mục công trình 

hoàn thành toàn bộ. Do đó giá trị sản phẩm dở dang là tổng chi phí phát sinh của 

công trình, hạng mục công trình từ lúc khởi công đến cuối tháng. 

Chất lượng của công tác kiểm kê khối lượng thi công xây lắp dở dang có ảnh 

hưởng lớn đến tính chính xác của việc xác định giá trị sản phẩm xây lắp dở dang. 

Mặt khác đặc điểm của sản xuất xây lắp là rất phức tạp do đó khi đánh giá sản phẩm 

dở dang cần kết hợp chặt chẽ với cả bộ phận kỹ thuật và bộ phận tổ chức lao động. 

• Tổng hợp chi phí sản xuất 

Cuối mỗi tháng kế toán đội, xí nghiệp lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất, chi 

phí sản xuất kinhdoanh dở dang cuối tháng, số liệu trên bảng tổng hợp chi phí sản 

xuất được lấy theo số tổng cộng của các bảng kê chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực 

tiếp, bảng tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công, bảng tổng hợp phân bổ chi phí 

sản xuất chung phát sinh trong tháng. Sau đó lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất. 

Cuối quý, kế toán chi phí giá thành căn cứ vào số phát sinh nợ của sổ chi tiết 

các TK 621, 622, 623, 627 của từng công trình để lập phiếu kế toán và thực hiện kết 

chuyển các khoản chi phí này về TK 154. Mỗi khoản mục chi phí được lập một 

phiếu kế toán, riêng với các khoản mục chi phí bao gồm nhiều yếu tố chi phí (chi 

phí sản xuất chung) thì phiếu kế toán được lập cho từng yếu tố chi phí. Sổ chi tiết 

tài khoản 154 được mở chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình.(Biểu số 

3.14) 
Sau khi phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phần mềm tự động sao lưu sang 

các sổ cái và sổ chi tiết tài khoản 154, sổ nhật ký chung.(Biểu số 3.15) 

3.3.5 Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư và xây 

lắp Tây Hồ 

3.3.5.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty 

Do đặc thù của lĩnh vực xây lắp, sản phẩm của công ty Cổ phần đầu tư và 

xây lắp Tây Hồ là thường các công trình xây dựng có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, 

mang tính đơn chiếc, thời gian thi công lâu. Để thuận lợi cho yêu cầu quản lý thì đối 

tượng tính giá thành của công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ là các công 
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trình, hạng mục công trình đã hoàn thành, giai đoạn công việc (xác định được giá 

dự toán) đã hoàn thành hoặc từng đơn đặt hàng hoàn thành. Đối với các công trình 

xây dựng lớn bao gồm nhiều hạng mục nhỏ, thời gian thi công lớn hơn một năm thi 

kỳ tính giá thành sẽ là khi có hạng mục hoàn thành. Đối với các đơn đặt hàng 

(thường là công trình nhỏ, thời gian thi công ngắn) thì kỳ tính giá thành sẽ là khi 

công trình hoàn thành toàn bộ. 

Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ áp dụng phương pháp tính giá 

thành theo đơn đặt hàng phù hợp với cách xác định đối tượng tính giá thành là từng 

hạng mục công trình, giai đoạn công việc đã hoàn thành hoặc đơn đặt hàng đã hoàn 

thành. Toàn bộ chi phí thực tế phát sinh của từng công trình, hạng mục công trình từ 

khi khởi công đến khi hoàn thành bàn giao chính là giá thành thực tế của khối lượng 

xây lắp hoàn thành trong kỳ. 

3.3.5.2 Quy trình tính giá thành 

Mỗi công trình, hạng mục công trình hay đơn đặt hàng ngay từ khi bắt đầu 

thi công được kế toán mở một thẻ tính giá thành.Chi phí sản xuất phát sinh sẽ được 

tập hợp cho từng công trình, hạng mục công trình và đơn đặt hàng bằng phương 

pháp trực tiếp.Cuối kỳ báo cáo kế toán ghi vào thẻ tính giá thành của hạng mục 

công trình, đơn đặt hàng tương ứng. Khi có chứng từ chứng minh hạng mục công 

trình, đơn đặt hàng hoàn thành, kế toán thực hiện tính giá thành cho hạng mục công 

trình, đơn đặt hàng bằng cách cộng lũy kế chi phí từ khi bắt đầu thi công đến khi 

hoàn thành trên thẻ tính giá thành của hạng mục công trình, đơn đặt hàng đó. Đối 

với các công trình, hạng mục công trình, đơn đặt hàng chưa hoàn thành, chi phí phát 

sinh lũy kế từ khi bắt đầu thi công đến thời điểm xác định chính là giá trị sản phẩm 

xây lắp dở dang. (Biểu số 3.16) 

3.4 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 

dưới góc độ kế toán quản trị 

3.4.1 Lập dự toán chi phí sản xuất 

 Hiện nay kế toán quản trị được các Công ty coi trọng hơn rất nhiều, các nhà 

quản trị đánh giá rất cao thông tin trên báo cáo quản trị và rất tin tưởng các thông 
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tin này. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dưới góc độ kế toán quản trị giúp 

cho các nhà quản lý đơn vị có những thông tin về hoạt động sản xuất sản phẩm, đáp 

ứng nhu cầu quản lý và ra quyết định trong sản xuất. 

 Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây lắp Tây Hồ việc áp dụng kế toán quản 

trị chủ yếu mới chỉ thực hiện ở việc lập dự toán chi phí sản xuất. Việc lập dự toán 

chi phí sản xuất giúp xác định chính xác hơn chi phí xây dựng công trình so với 

bước lập dự án, làm cơ sở để xác định gói thầu, giá xây dựng công trình, làm căn cứ 

đàm phán ký kết hợp đồng, thanh toán với nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu, 

là cơ sở để đơn vị xây lắp đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị. 

 Dự toán công trình được xác định theo công trình xây dựng, được lập trên cơ 

sở khối lượng xác định theo thiết kế, đơn giá, định mức chi phí cần thiết để thực 

hiện khối lượng công trình. 

Cụ thể Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây lắp Tây Hồ có quy định cụ thể về 

việc lập dự toán chi phí đối với hoạt động khai thác nước ngầm như sau: 

Những quy định chung về lập dự toán được hướng dẫn trong các thông tư 

của Bộ Xây dựng. 

Đối với công tác xây lắp tại Công ty là hoạt độngkhoan giếng có những quy 

định như sau:  

- Khoan giếng có đường kính lỗ khoan từ 200 mm đến < 300mm áp dụng 

Định mức công bố tại Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây 

dựng và Đơn giá kèm theo Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 của 

UBND Thành phố đối với khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV để tính 

chi phí trực tiếp (trường hợp chiều sâu khoan >200m vẫn áp dụng mã hiệu 

BD.17000) và nhân với hệ số điều chỉnh nhân công (KNC), máy thi công (KMTC) 

theo từng thời điểm thay đổi mức lương tối thiểu chung đồng thời cộng với chi phí 

bù chênh lệch giá nhiên liệu. 

Riêng đối với công tác khoan giếng có đường kính lỗ khoan <200m, ngoài 

việc áp dụng định mức và đơn giá như trên đơn giá nhân công và máy thi công được 

nhân với hệ số theo bảng sau: 
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1 Đường kính lỗ khoan D 180 mm 1,0 

2 Đường kính lỗ khoan D 150 mm 0,8 

3 Đường kính lỗ khoan D 120 mm 0,5 

 

- Công tác kết cấu giếng bằng ống PVC áp dụng Định mức công bố tại Công 

văn số 1777/BXD-VP ngày16/08/2007 của Bộ Xây dựng và Đơn giá kèm theo 

Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 của UBND Tỉnh đối với công 

tác kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren có mã hiệu BD.22200 để lập 

dự toán, ví dụ cụ thể như sau: 

+ Chi phí vật liệu ống theo định mức vật liệu (định mức vật liệu khác ngoài 

ống PVC được tính theo thực tế). 

+ Đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1. 

+ Không tính chi phí máy theo đơn giá. 

Đối với công tác bơm cát thi công san lấp mặt bằng bằng xáng thổi nhỏ 

(xáng cơm) áp dụng đơn giá như sau: 

 - Đơn giá máy thi công (tính vào chi phí máy):  

3.118,25 / (KL x KH) (đồng/m3 cát tơi) 

 - Đơn giá vật liệu ống (tính vào chi phí vật liệu):  

1,08 x L / (KL x KH) (đồng/m3 cát tơi) 

 Trong đó: 

  + L là chiều ống xả (tính bằng m) 

  + H là chiều cao ống xả (tính bằng m): được tính từ mực nước sông ở 

thời điểm thi công đến miệng ống xả 

  + KL: hệ số điều chỉnh theo chiều dài ống xả:  

   * Khi chiều dài ống xả L ≤ 100m: KL = 1 

* Khi chiều dài ống xả L > 100m:  

KL = 0,92 0,01 x (L - 100) 

  + KH: hệ số điều chỉnh theo chiều cao ống xả:  

   * Khi chiều cao ống xả H ≤ 1,4m: KH = 1 
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   * Khi chiều cao ống xả H > 1,4m: KH = 0,91 (H - 1,4) 

+ Định mức tiêu hao nhiêu liệu tính cho 1m3 cát bơm là:  

0,25 kg diezel/(KL x KH). 

 Với Công trình giếng khoan số 8- Cảng hàng không Nội Bài được khởi công 

xây dựng từ 1/1/2015 đến 31/12/2015 công trình hoàn thành bàn giao cho chủ đầu 

tư tính toán lập bảng dự toán chi tiết Biểu số 3.17và bảng tổng hợp dự toán Biểu số 

3.18 căn cứ vào bảng dự toán này kế toán sử dụng làm căn cứ giá dự thầu, giá trị 

công trình xây dựng ban đầu cũng như giúp ban lãnh đạo trong việc ra quyết định 

có nên hay không thực hiện thi công công trình. 

 Hiện nay, tại Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây lắp Tây Hồ kế toán quản trị 

mới chỉ tập trung vào việc lập dự toán cho các công trình xây dựng, còn việc lập sổ 

sách và các báo cáo quản trị chưa được thực hiện. Đây là một trong những mặt hạn 

chế của công tác kế toán quản trị tại Công ty, không đáp ứng kịp thời được yêu cầu 

quản trị tại Công ty. 
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Công ty CPĐT và Xây lắp Tây Hồ 

BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT 

Công trình: Giếng khoan số 8- Cảng hàng không Nội Bài 

TT 
 

Hạng mục công tác 

 

Đơn vị 

Khối 

lượng 

thi 

công 

Đơn giá Thành tiền 

Vật liệu 
Nhân 

công 
Máy Vật liệu Nhân công Máy 

I Khoan thăm dò         

1 Khoan thăm dò m 100 - 65.000 35.000 - 6.500.000 3.500.000 

2 
Thí nghiệm mẫu nước 

khoan 
Lần 5 20.000 25.000 10.000 100.000 125.000 50.000 

II 
Khoan khai thác 

nước 
        

1 
Khoan thăm dò kết cấu 

ống thép 
m 100 123.000 75.000 83.000 12.300.000 7.500.000 8.300.000 

2 
Lắp đặt ống thép, ống 

lọc nước, đó lọc nước 
m 100 154.000 55.000 76.000 15.400.000 5.500.000 7.600.000 

3 Lắp đặt máy bơm chìm Chiếc 1 48.701.000 2.400.000 3.200.000 48.701.000 2.400.000 3.200.000 
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… … … … … … … … … … 

III 
Xây dựng hệ thống 

xử lý nước 
        

1 Xây bể lắng nước Chiếc 1 40.070.000 9.024.000 5.500.000 40.070.000 9.024.000 5.500.000 

… … … … … … … … … … 

IV 
Xây dựng hệ thống 

phân phối 
        

1 Đường ống cấp nước m 200 206.000 126.000 54.000 41.200.000 25.200.000 10.800.000 

… … … … … … … … … … 

 Tổng cộng      654.234.000 375.820.000 120.775.000 

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2015 

Giám đốc Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật Người lập 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trong chương 3 “Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản 

phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây lắp Tây Hồ”.Luận văn đã trình bày được 

thực trạng về nội dung chi phí, phân loại chi phí, đối tượng tập hợp chi phí, và đối 

tượng tính giá thành, phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành dưới cả hai góc 

độ kế toán tài chính và kế toán quản trị.Là cơ sở để đánh giá kết quả nghiên cứu 

thực trạng và đưa ra giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty. 
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CHƯƠNG 4 

THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ KẾT LUẬN 

4.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ 

Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ qua hơn 20 năm kể từ khi thành 

lập cho đến nay đã không ngừng vươn lên lớn mạnh cả về quy mô và trình độ 

chuyên môn sản xuất mà còn tiến bộ lên rất nhiều trong lĩnh vực quản lý nói chung 

và quản lý tài chính nói riêng. Cùng với sự nỗ lực của ban giám đốc và toàn thể cán 

bộ công nhân viên, công ty đã ngày càng vững mạnh và không ngừng phát triển, trở 

thành một đơn vị trẻ tiêu biểu của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng – Bộ quốc 

phòng. 

Với sự nhạy bén linh hoạt trong công tác quản lý kinh tế, công ty đã hoà 

nhập nhanh với xu hướng phát triển toàn diện của nền kinh tế đất nước, chủ động 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao đời sống của toàn bộ cán 

bộ công nhân viên trong công ty. Góp phần vào thành công đó là sự đóng góp 

không nhỏ của phòng Tài chính – Kế toán, đặc biệt trong công tác kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 

4.1.1.Về công tác tổ chức kế toán 

Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ đã xây dựng được mô hình quản 

lý và hạch toán chi phí sản xuất khoa học, có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản lý 

của nền kinh tế thị trường, chủ động trong hợp đồng quản lý kinh doanh và trong 

công tác đấu thầu xây dựng. 

Bộ máy kế toán của công ty tương đối gọn nhẹ, hợp lý, năng động nhưng vẫn 

đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Kế toán trưởng, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ, đối chiếu lẫn nhau giữa các kế toán viên và 

đảm bảo sự chính xác về số liệu, đặc biệt tạo ra sự linh hoạt giữa kế toán chi phí giá 

thành với các kế toán khác như kế toán tiền lương và kế toán tài sản cố định… Do 

đó, bộ máy kế toán luôn cung cấp thông tin kịp thời và chính xác, cả thông tin tổng 
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hợp và chi tiết của từng công trình, quản lý tốt công tác hạch toán chi phí của từng 

công trình, hạng mục công trình. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích 

tình hình sản xuất của công ty, giúp công ty có các kế hoạch tài chính phù hợp, các 

dự toán chi phí hợp lý hơn trong việc đấu thầu các công trình và phục vụ tốt cho 

công tác quản trị, tham mưu cho lãnh đạo công ty trong việc đề ra phương hướng, 

kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý chi phí ở từng xí nghiệp, đội sản xuất giúp 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. 

Công tác tập hợp chi phí của công ty luôn được thực hiện theo đúng quy định 

của nhà nước, luôn tuân thủ những chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành. Với sự trợ 

giúp của phần mềm kế toán FAST trong công tác hạch toán kế toán đã giúp giảm 

được rất nhiều khối lượng công việc kế toán. Công việc của các kế toán viên tại 

phòng kế toán công ty tập trang chủ yếu ở khâu phân loại chứng từ, xem xét, kiểm 

tra thông tin kế toán trên các chứng từ bổ sung thông tin chi tiết vào chứng từ gốc, 

nhập chứng từ vào phần mềm kế toán. Công việc ghi sổ và chuyển sổ cũng như 

phần đối chiếu giữa các sổ chi tiết với sổ tổng hợp và các báo cáo tổng hợp được 

thực hiện tự động bởi phần mềm kế toán sau khi kế toán phần hành nhập chứng từ 

vào máy tính. 

4.1.2 Về hệ thống chứng từ, tài khoản sử dụng 

Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ thực hiện nghiêm túc đầy đủ các 

quy định về lập, luân chuyển và lưu giữ chứng từ theo chế độ kế toán giúp cho công 

tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty được thuận lợi 

và chính xác đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. 

Hệ thống tài khoản công ty sử dụng bao gồm các tài khoản tổng hợp và các 

tài khoản chi tiết đã đáp ứng được nhu cầu phản ánh thông tin cho các đối tượng 

liên quan và được xây dựng chi tiết đáp ứng nhu cầu quản lý và hạch toán. 

Hệ thống sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung sử dụng trong công 

tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp là tương đối đầy 

đủ, hợp lý. Trình tự kế toán các khoản chi phí sản xuất là tương đối khoa học và 

chặt chẽ, mọi chi phí phát sinh đều được tập hợp và phản ánh một cách đầy đủ rõ 
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ràng góp phần cung cấp thông tin đáng tin cậy cho các nhà quản lý. 

Tuy nhiên, việc luân chuyển chứng từ kế toán ở công ty còn chậm do công 

tác thu nhận chứng từ chưa kịp thời, từ đó làm ảnh hưởng đến yêu cầu của công tác 

kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Dưới đội, xí nghiệp mỗi tháng 

tập hợp các chứng từ một lần rồi gửi lên công ty vào cuối tháng nhưng cũng có khi 

sau gần 2 tháng chứng từ mới được tập hợp để gửi lên công ty. Các chứng từ thu 

thập gửi về phòng kế toán công ty là đầy đủ song thường bị muộn dẫn đến có chi 

phí phát sinh trong tháng này nhưng 2 tháng sau mới được phản ánh trên sổ kế toán 

của công ty, đặc biệt là với các công trình có thời gian thi công kéo dài, địa điểm thi 

công xa trụ sở công ty. Điều này gây ra không ít khó khăn cho phòng kế toán ở 

công ty trong việc tập hợp chi phí 

4.1.3. Dưới góc độ kế toán tài chính 

Trong quá trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, doanh 

nghiệp đã tuân thủ tương đối tốt chuẩn mực kế toán, bên cạnh đó luôn có sự kết hợp 

chặt chẽ giữa các xí nghiệp, đội xây dựng trong việc thu thập chứng từ, tập hợp chi 

phí phát sinh... và với các phòng ban chức năng, từ đó góp phần quản lý tốt chi phí 

sản xuất theo dự toán.  

Về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, 

công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ tổ chức hạch toán chi phí sản xuất theo 

từng công trình, hạng mục công trình, đảm bảo theo dõi sát từng công trình và đơn 

vị thi công, phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất.Việc lập hồ sơ chi tiết 

tạo điều kiện thuận lợi cho kế toán trưởng và lãnh đạo công ty trong việc kiểm tra, 

phân tích các nghiệp vụ kinh tế cũng như giải quyết kịp thời các vướng mắc trong 

sản xuất kinh doanh. 

Công tác quản lý và luân chuyển chứng từ được tổ chức chặt chẽ, khoa học 

từ các đội, xí nghiệp trực thuộc công ty. Phần lớn các chi phí phát sinh ở từng công 

trình, hạng mục công trình đều được hạch toán trực tiếp cho công trình, hạng mục 

công trình đó, còn một số loại chi phí chung như chi phí khấu hao TSCĐ hoặc do 

yêu cầu cần thông tin tài chính kịp thời thì công ty mới phân bổ cuối kỳ theo các 
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tiêu thức hợp lý, điều đó giúp cho việc tập hợp chi phí cho từng công trình được 

chính xác, phản ánh đúng chi phí phát sinh của từng công trình, hạng mục công 

trình. 

+ Về tập hợp và hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Mỗi công trình, hạng mục công trình đều được mở riêng một sổ chi tiết chi 

phí nguyên vật liệu trực tiếp.Nguyên vật liệu xuất kho cho công trình, hạng mục 

công trình nào thì được tập hợp trực tiếp ghi vào sổ chi tiết của công trình, hạng 

mục công trình đó.Vì vậy, kế toán không phải lập bảng phân bổ chi phí nguyên vật 

liệu cho các công trình, hạng mục công trình.Điều này giúp cho việc tập hợp chi phí 

sản xuất ngày càng được chính xác và hợp lý hơn. 

Về quản lý vật tư thì mọi vật tư đều phải qua thủ tục nhập xuất và được kiểm 

tra kỹ lưỡng đơn giá, số lượng so với định mức và chất lượng. Đối với các vật liệu 

được đặt mua sau khi được kiểm tra sẽ được vận chuyển thẳng đến kho của công 

trình. Điều đó làm việc quản lý vật tư có tính hiệu quả cao, giảm được chi phí bến 

bãi, chi phí vận chuyển, tiết kiệm được chi phí bảo quản, tiết kiệm vật tư và tránh 

hiện tượng mất mát, thất thoát vật tư.  

Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ đã thực hiện tốt việc hạch toán 

chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vào các đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối 

tượng tính giá thành sản phẩm, hạn chế việc phân bổ, trường hợp không thể hạch 

toán trực tiếp chi phí vật liệu vào đối tượng tính giá thành sản phẩm ngay được thì 

công ty đã lựa chọn tiêu thức phân bổ phù hợp. Điều này làm tăng tính chinh xác 

cho việc xác định giá thành cho từng công trình hay hạng mục công trình, qua đó 

giúp công ty có các dự toán và kế hoạch tài chính phù hợp hơn và chính xác hơn. 

Tuy nhiên dưới đội, xí nghiệp chưa tiến hành kiểm kê vật tư tồn cuối kỳ ở 

kho công trình nên chưa xác định được chính xác số nguyên vật liệu thực tế xuất 

dùng, do trong quá trình thi công có trường hợp sử dụng vật liệu không hết dẫn đến 

việc kế toán hạch toán hết vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho công trình là 

chưa chính xác 

+ Về tập hợp và hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 
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Công ty đã sử dụng hệ thống chứng từ, bảng biểu đầy đủ, rõ ràng, thuận tiện 

cho việc hạch toán chi phí nhân công. Các chứng từ về chi phí tiền lương được kế 

toán tập hợp theo từng công trình, hạng mục công trình, từ đó đã giúp cho việc hạch 

toán chi phí nhân công trực tiếp cho từng công trình chính xác hơn. 

Công ty đã áp dụng hình thức giao khoán sản phẩm cho từng đội, xí nghiệp 

xây lắp từ đó đội, xí nghiệp tiếp tục giao khoán cho người lao động. Đây là một 

hình thức quản lý gắn liền lợi ích vật chất của người lao động với chất lượng và tiến 

độ thi công công trình, xác định rõ trách nhiệm vật chất của từng đội thi công trên 

cơ sở phát huy tính chủ động sáng tạo và khả năng hiện có tạo điều kiện đẩy nhanh 

tiến độ thi công công trình, tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư, tiền vốn, có tác 

động tích cực đến giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. 

Tuy nhiên đối với việc tập hợp chi phí nhân công trực tiếp, công ty không 

mở chi tiết để theo dõi chi phí nhân công theo số lao động biên chế và hợp đồng dài 

hạn riêng với số lao động thời vụ nên mất nhiều thời gian và gây khó khăn trong 

việc lập bảng tính và phân bổ các khoản trích theo lương khi phải kiểm tra, đối 

chiếu số công nhân này. Ngoài ra việc hạch toán tiền lương của các lao động hợp 

đồng dài hạn trực tiếp tham gia sản xuất vào chi phí sản xuất chung (chi phí nhân 

viên phân xưởng) là chưa chính xác.Đối với khoản mục chi phí nhân công trực tiếp, 

công ty áp dụng hình thức lương khoán cho các đội thi công. Điều này tạo cho các 

đội tự quyết trong vấn đề sử dụng lao động nhưng công ty lại không giám sát và 

quản lý nhân công. Do đó không thể đánh giá được hiệu quả sử dụng lao động, dẫn 

đến chi phí nhân công trực tiếp đôi khi chưa được phản ánh đúng đắn. 

+ Về tập hợp và hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 

Trong quá trình thi công công trình, máy thi công được sử dụng có thể là của 

công ty hoặc các đội, xí nghiệp thuê máy thi công bên ngoài trong trường hợp cần 

thiết. Toàn bộ chi phí thuê máy được chuyển về phòng Tài chính- kế toán theo dõi, 

hạch toán và giải quyết cấp kinh phí kịp thời để các đội triển khai thi công. Việc 

hạch toán như vậy sẽ hạn chế sự bỏ sót và phản ánh được đầy đủ chi phí sử dụng 

máy thi công cho từng công trình, hạng mục công trình. 
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Tuy nhiên, đối với việc tập hợp chi phí sử dụng máy thi công, công ty không 

mở chi tiết TK 623 theo từng yếu tố chi phí, điều đó làm khó khăn cho công tác 

quản lý chi phí sử dụng máy thi công. 

+ Về tập hợp và hạch toán chi phí sản xuất chung 

Việc tập hợp, phân loại, hạch toán chi phí sản xuất chung được tuân theo chế 

độ kế toán quy định về nội dung, phương pháp tính và hạch toán. Chi phí sản xuất 

chung được phân ra các khoản mục khá chi tiết và rõ ràng. Điều này đã tạo điều 

kiện cho việc theo dõi chi phí một cách chặt chẽ hạn chế bỏ sót các khoản chi phí 

nhỏ lẻ. 

Tuy nhiên, về việc hạch toán chi phí sản xuất chung, công ty hạch toán số lãi 

vay phải trả của khoản tiền vay ngân hàng mua sắm tài sản cố định (như máy thi 

công) vào TK 214 là chưa hợp lý vì về bản chất đây không phải là chi phí khấu hao. 

Ngoài ra, do đặc điểm ngành xây lắp chịu ảnh hưởng của yếu tố thiên nhiên 

nên việc ngừng sản xuất vì lý do thời tiết xấu và thiệt hại do phá đi làm lại là điều 

kiện không thể tránh khỏi trong quá trình thi công. Tuy nhiên, hiện nay công ty 

đang sử dụng phương thức giao khoán cho các đội, xí nghiệp nên chi phí thiệt hại 

không được tách bạch trong việc hạch toán tại công ty. Trong trường hợp công ty 

phải hỗ trợ bù đắp thiệt hại thì thiếu căn cứ thông tin do chứng từ không ghi chép. 

+ Về công tác đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 

Công tác đánh giá sản phẩm dở dang ở công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp 

Tây Hồ được thực hiện vào cuối mỗi tháng.Công ty xác định giá trị sản phẩm dở 

dang là tổng chi phí thực tế phát sinh của công trình, hạng mục công trình từ khi bắt 

đầu cho đến thời điểm đánh giá vì vậy giá trị sản phẩm dở dang luôn đảm bảo được 

đánh giá đúng với thực tế. 

Thông tin về giá thành sản phẩm thể hiện trên bảng tổng hợp chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm của từng công trình, hạng mục công trình giúp cho nhà 

quản lý biết được tổng giá thành của công trình, đồng thời cung cấp thông tin chi 

tiết về chi phí phát sinh ở các khoản mục chi phí trong từng tháng để từ đó có thể 
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phân tích tình hình chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm một cách thuận tiện và theo 

dõi được tiến độ thi công của các đội, xí nghiệp. 

4.1.4 Dưới góc độ kế toán quản trị 

 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty dưới góc độ 

kế toán quản trị đã có bước đầu được thực hiện thông qua việc lập dự toán chi phí 

sản xuất, là căn cứ để kế toán xác định giá thành dự toán của công trình. Dựa vào số 

liệu dự toán, nhà quản trị của Công ty có thể đưa ra các quyết định có liên quan đến 

quá trình xây dựng như có thực hiện đấu thầu xây dựng công trình hay không, đấu 

thầu công trình với giá bao nhiêu, lựa chọn loại nguyên vật liệu nào đưa vào xây 

dựng, thời gian công trình hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư. 

 Tuy nhiên, Công ty chưa coi trọng công tác kế toán quản trị mà chỉ tập trung 

vào kế toán tài chính. Cụ thể như việc phân loại chi phí theo từng khoản mục chi 

phí nên chỉ đáp ứng được yêu cầu của việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp mà chưa chú trọng đến việc phân loại chi phí thành biến phí và định 

phí nên Công ty không đánh giá được mức độ tiết kiệm chi phí khi xây dựng. Việc 

thiết kế, sử dụng định mức chi phí, xây dựng dự toán chủ yếu là do Phòng Kinh tế-

Kỹ thuật của Công ty thực hiện mà chưa có sự tham gia của bộ phận kế toán, điều 

này làm hạn chế việc so sánh giữa chi phí lập dự toán với chi phí thực hiện. 

 Hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo dưới góc độ kế toán quản trị chưa được 

Công ty thiết lập và thực hiện điều này làm cho công tác kế toán chưa đáp ứng kịp 

thời được nhu cầu quản trị của nhà quản lý đơn vị. 

 Nguyên nhân của những tồn tại trên là do đặc thù hoạt động sản xuất kinh 

doanh của ngành xây dựng là phức tạp gây ra khó khăn trong công tác quản lý đặc 

biệt là trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Công ty 

nên xem xét và khắc phục những nhược điểm trên. 

4.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ 

Xuất phát từ những tồn tại về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm ở công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ, với yêu cầu cấp bách của việc 
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hoàn thiện công tác kế toán, vấn đề đặt ra đối với công ty là phải khắc phục những 

tồn tại, từng bước hoàn thiện công tác kế toán để phù hợp với các quy định, chuẩn 

mựchiện hành, giúp cho việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

chính xác hơn và công tác quản lý chi phí thuận lợi hơn.  

Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ, được 

sự giúp đỡ, chỉ bảo của các anh chị trong phòng Tài chính - Kế toán em đã nghiên 

cứu sâu hơn công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Sau đây 

em xin đưa ra một số ý kiến đề xuất của mình trong việc hoàn thiện công tác hạch 

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

và xây lắp Tây Hồ. 

4.2.1 Dưới góc độ kế toán toán tài chính 

4.2.1.1 Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Do đặc thù của ngành xây lắp, các công trình có địa điểm ở trên khắp cả 

nước, vì vậy để thuận tiện cho việc thi công công trình và tránh chi phí vận chuyển 

tốn kém thì công ty thường tổ chức kho vật liệu đặt ngay tại chân mỗi công trình. 

Như vậy, nhân viên kế toán dưới các đội và xí nghiệp sẽ thông qua phiếu nhập kho 

và phiếu xuất kho để quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế đã sử dụng 

chotừng công trình và căn cứ vào đó để hạch toán vào chi phí nguyên vật liệu trực 

tiếp cho từng công trình. Tuy nhiên do đặc thù sản xuất xây lắp phức tạp nên khi 

xuất dùng nguyên vật liệu thường sử dụng không hết và để lại công trường, do đó 

nếu nhân viên kế toán chỉ căn cứ vào phiếu xuất kho để hạch toán vào chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp là không chính xác, lúc này chi phí nguyên vật liệu trực 

tiếp hạch toán vào TK 621 có thể lớn hơn số thực tế đã sử dụng cho công trình và 

ảnh hưởng đến giá thành của sản phẩm xây lắp và công tác đánh giá tình hình thực 

hiện dự toán chi phí nguyên vật liệu. 

Chính vì vậy tại mỗi đội, xí nghiệp cần thực hiện kiểm kê tại kho vật tư ở 

mỗi công trình vào cuối tháng, cuối kỳ để xác định số nguyên vật liệu tồn cuối 

tháng, cuối kỳ, trên cơ sở đó mà ghi giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng 
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công trình, hạng mục công trình. Có như vậy thì chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

mới được phản ánh một cách chính xác trên TK 621. 

Việc kiểm kê này có thể bao gồm đại diện đội, xí nghiệp, thủ kho, nhân viên 

kế toán và nhân viên kỹ thuật.Sau đó lập biên bản kiểm kê vật tư rồi gửi về đội, xí 

nghiệp. 

Biên bản kiểm kê vật tư có thể lập theo mẫu như sau:(Biểu số 4.1) 
Khi đó kế toán đội sẽ dựa vào biên bản kiểm kê vật tư này để hạch toán theo 

định khoản: 

 Nợ TK 152 

    Có TK 621 

 Nếu thực hiện tốt việc kiểm kê cuối kỳ thì việc hạch toán chi phí nguyên vật 

liệu mới được chính xác, đầy đủ và đồng thời tránh được hao hụt, mất mát nguyên 

vật liệu trong quá trình thi công công trình. 

4.2.1.2. Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

Xuất phát từ đặc thù của ngành xây lắp là có địa bàn hoạt động rất rộng, 

phân bố rải rác nhiều nơi trên khắp cả nước, công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây 

Hồ thường tận dụng nguồn lao động tại địa phương bằng cách thuê ngay lực lượng 

lao động bên ngoài này (theo hợp đồng ngắn hạn) nhằm đảm bảo hoạt động xây lắp 

diễn ra được thuận lợi, tiết kiệm chi phí. Những lao động này chủ yếu là công nhân 

xây lắp và công nhân điều khiển máy thi công. Công ty sẽ không tiến hành trích các 

khoản trích theo lương đối với những lao động hợp đồng ngắn hạn này. 

Ở công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ thì toàn bộ chi phí nhân công 

của lao động thời vụ trực tiếp tham gia xây lắp được hạch toán vào chi phí nhân 

công trực tiếp (TK 622), còn chi phí tiền lương của số lao động hợp đồng dài hạn 

trực tiếp tham gia sản xuất lại không được hạch toán vào chi phí nhân công trực tiếp 

mà lại hạch toán vào Chi phí sản xuất chung – Chi phí nhân viên phân phân xưởng 

(TK 6271) để theo dõi cùng với số lao động hợp đồng dài hạn phục vụ công tác 

quản lý tại xí nghiệp, đội, do đó làm cho chi phí nhân công trực tiếp không được 

phản ánh một cách chính xác và chi phí sản xuất chung được phản ánh trên TK 
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6271 thừa mặc dù tổng chi phí sản xuất phát sinh của công trình không thay đổi. 

Để khắc phục hạn chế này, theo em chi phí tiền lương của các lao động hợp 

đồng dài hạn trực tiếp tham gia sản xuất phải được hạch toán vào chi phí nhân công 

trực tiếp. Dưới công trường, các tổ trưởng theo dõi thời gian lao động và khi lập 

bảng thanh toán lương thì tách riêng thành 3 nhóm: lao động hợp đồng ngắn hạn 

trực tiếp sản xuất, lao động hợp đồng dài hạn trực tiếp sản xuất và lao động hợp 

đồng dài hạn phục vụ công tác quản lý đội, xí nghiệp. 

 Khi đó kế toán công ty sẽ mở chi tiết TK 622 thành : 

 + TK 6221: Chi phí nhân công trực tiếp – lao động hợp đồng ngắn hạn 

 + TK 6222 : Chi phí nhân công trực tiếp – lao động hợp đồng dài hạn 

 Căn cứ vào bảng thanh toán lương được phân loại như trên thì kế toán sẽ 

định khoản: 

 Nợ TK 6221( hợp đồng ngắn hạn) 

 Có TK 334 

 Nợ TK 6222 ( hợp đồng dài hạn) 

Có TK 334 

 Như vậy, với cách phân nhóm như trên thì cuối kỳ khi lập bảng tính các 

khoản trích theo lương kế toán chỉ cần căn cứ vào số tiền trên TK 6222 để trích. 

 Việc mở chi tiết TK 622 như trên giúp cho công ty tập hợp chi phí theo 

khoản mục được chính xác hơn, đồng thời tạo điều kiện cho việc tính toán các 

khoản trích theo lương được nhanh chóng và chính xác hơn. 

4.2.1.3 Hoàn thiện kế toán chi phí sử dụng máy thi công 

Trong ngành sản xuất xây lắp thì chi phí sử dụng máy thi công là khá lớn, 

mặt khác máy thi công lại có giá trị rất lớn, do vậy việc tổ chức quản lý và hạch 

toán tốt chi phí máy thi công là vô cùng quan trọng trong việc tiết kiệm chi phí sản 

xuất và giúp thời gian sử dụng máy thi công cho các công trình đạt hiệu quả cao. 

Hiện nay công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ không mở chi tiết TK 

623 theo từng yếu tố chi phí dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý chi phí 

máy thi công và so sánh chi phí sử dụng máy thi công theo từng yếu tố chi phí với 
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dự toán. Do đặc điểm của lĩnh vực xây lắp như vậy nên để quản lý tốt chi phí máy 

thi công theo em công ty nên mở chi tiết TK 623 như sau: 

+ TK 6231 : Chi phí nhân công 

+ TK 6232 : Chi phí vật liệu 

+ TK 6233: Chi phí công cụ, dụng cụ 

+ TK 6234: Chi phí khấu hao máy thi công 

+ TK 6237: Chi phí dịch vụ mua ngoài 

+ TK 6238: Chi phí bằng tiền khác. 

Việc mở chi tiết TK 623 như trên tương ứng với các yếu tố chi phí sẽ dễ 

dàng phát hiện ra hao hụt, mất mát hoặc chi phí lãng phí vượt quá mức dự toán là 

do yếu tố chi phí nào để có biện pháp xử lý, điều chỉnh phù hợp. 

4.2.1.4. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung 

Việc ghi chép sổ sách của công ty chưa bao quát hết các khoản chiphí sản 
xuất chung nhỏ lẻ. Một số khoản chi phí nhỏ lẻ như tiền phô tô tài liệu, thuê 
laocông dọn dẹp vệ sinh công trình...còn chưa có hóa đơn, kế toán đội chỉ tập hợp 
thành một bảng kê sau đó gửi lên phòng kế toán. Đây là khoản mục chi phí dễ xảy 
ra gian lận nhất. Do đó, công ty nên quy định một định mức nhất định đối với các 
khoản mục này. 

Bên cạnh đó, việc phân bổ chi phí sản xuất chung có liên quan đến nhiều 
công trình của công ty nên thực hiện theo tháng để đảm bảo tính linh hoạt và chính 
xác trong việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cho các công 
trình 
4.2.2. Hoàn thiện dưới góc độ kế toán quản trị 

 Kế toán tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên 

ngoài tổ chức bao gồm các nhà đầu tư hiện tại, tiềm năng, các chủ nợ, các cơ quan 

nhà nước, các nhà phân tích đầu tư, khách hàng, trong khi đó trọng tâm của kế toán 

quản trị nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho các nhà quản lý của đơn vị. Mặt khác, 

kế toán tài chính và kế toán quản trị có mối quan hệ mật thiết với nhau về nguồn 

thông tin , nguồn gốc số liệu, tài liệu, hệ thống báo cáo. Như vậy, để công tác kế 
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toán được hoàn thiện các đơn vị phải thực hiện cả kế toán tài chính kết hợp với kế 

toán quản trị. 

 Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây lắp Tây Hồ việc tổ chức kế toán tài 

chính được thực hiện rất tốt, đáp ứng được nhu cầu thông tin của các bên có liên 

quan. Tuy nhiên kế toán quản trị hiện đang có những bước đầu thực hiện, biểu hiện 

ở công việc lập dự toán chi phí xây dựng, xác định giá thành công trình xây dựng 

dự toán phục vụ cho việc dự thầu công trình cũng như việc ra quyết định có xây 

dựng công trình khi được chỉ định thầu hay không. Vì vậy, Công ty cần phải bổ 

sung và hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán quản trị phục vụ công tác quản lý. 

4.2.2.1 Hoàn thiện phân loại chi phí sản xuất 

 Hiện nay Công ty phân loại chi phí sản xuất theo 4 khoản mục chi phí là: chi 

phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí sử dụng MTC và chi phí SXC. Cách phân loại 

chi phí này mới chỉ phục vụ được yêu cầu của kế toán tài chính, giúp cho việc tập 

hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 

 Để phục vụ cho công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất có thể phân loại 

theo cách ứng xử của chi phí. Theo cách này có thể chia chi phí sản xuất thành định 

phí, biến phí và chi phí hỗn hợp. Căn cứ vào cách phân loại này kế toán có thể đánh 

giá được mối quan hệ giữa chi phí- khối lượng- lợi nhuận trong quá trình thực hiện 

xây dựng công trình. Giúp nhà quản trị xác đinh được đúng phương hướng và biện 

pháp nhằm giảm chi phí sản xuất, xác đinh được các nguyên nhân vượt, hụt các chi 

phí xây dựng phát sinh. 

 Cụ thể với Công trình Giếng khoan số 8- Cảng hàng không Nội Bài kế toán 

có thể thực hiện phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động trình bày 

theo Biểu số 4.2. 

 Căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí theo cách phân loại theo cách ứng xử chi 

phí kế toán có thể thực hiện đánh giá, phân tích tình hình lợi nhuận thu được khi 

công trình hoàn thành cũng như so sánh với dự toán đạt được như thế nào, có đem 

lại hiệu quả hay không. 
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 Bảng phân tích thu nhập dự kiến thể hiện theo Biểu số 4.3. Thông qua bảng 

phân tích ta thấy được với Công trình giếng khoan số 8- Cảng hàng không Nội Bài 

Công ty thu được lợi nhuận dự kiến là 592.116.667 đồng. Như vậy với công trình 

này đem lại hiệu quả lợi nhuận cao cho Công ty.Công ty nên quyết định thực hiện 

thi công công trình này. Đồng thời căn cứ vào số liệu trên kế toán có thể đưa ra 

những phân tích xem có thể giảm chi phí (biến phí), hạ giá thành sản phẩm được 

hay không để tăng cao hơn nữa lợi nhuận thu được của đơn vị. 

4.2.2.2. Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán 

- Chứng từ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Hiện nay, ở các đơn vị xây lắp thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây lắp 

Tây Hồ khi xuất vật tư cho sản xuất đề sử dụng phiếu xuất kho thông thường (theo 

mẫu số: 02-VT), Theo em nên sử dụng phiếu xuất kho theo mẫu sau để quản lý 

được chi phí vật liệu xuất dùng cho từng danh mục của hạng mục công trình đồng 

thời quản lý được tình hình sử dụng nguyên vật liệu theo dự toán đã lập. Biểu số 4.4 

-Phiếu xuất kho. 

Điểm khác biệt so với phiếu xuất kho theo mẫu 02- VT là theo mẫu này được 

bổ sung thêm phần định mức (dự toán) bao gồm số lượng vật tư, đơn giá và thành 

tiền vật tư theo định mức. Việc bổ sung các cột này giúp cho nhà quản trị Công ty 

có thể đánh giá, so sánh giữa lượng định mức ban đầu so với thực tế phát sinh cả về 

số lượng vật tư tiêu hao, đơn giá mua vật tư và thành tiền của lượng vật tư đưa vào 

sử dụng. Căn cứ vào phiếu xuất kho này nhà quản lý có thể đánh giá mức chênh 

lệch cũng như tìm ra được các nguyên nhân gây ra biến động chi phí nguyên vật 

liệu trực tiếp trong quá trình xây dựng công trình. 

- Chứng từ về chi phí nhân công trực tiếp 

Ngoài các chứng từ Công ty sử dụng như bảng chấm công (mẫu số: 01a-

LDTL); bảng chấm công làm theo giờ (mẫu số: 01b-TĐTL); phiếu xác nhận sản 

phẩm hoặc công việc hoàn thành (mẫu số: 05-TDTL) được ban hành theo TT 

200/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Công ty có thể áp dụng thông tư số 

53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 của Bộ tài chính để thiết kế chứng từ nhân công 



 
94 

 

 

 

trực tiếp nhằm thuận lợi cho việc quản lý. Biểu số 4.5 - Phiếu theo dõi nhân công 

lao động trực tiếp.  

Điểm khác biệt của phiếu theo dõi nhân công lao động trực tiếp này so với 

các phiếu về tiền lương như bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm công việc 

hoàn thànhlà theo mẫu phiếu này được bổ sung thêm phần định mức (dự toán) trong 

đó bao gồm cả số công, đơn giá tiền công và thành tiền theo định mức tiền công. 

Căn cứ vào phiếu theo dõi nhân công trực tiếp này nhà quản trị Công ty có thể biết 

được tình hình biến động về lượng lao động cũng như đơn giá tiền lương lao động 

thực tế so với dự toán, đánh giá mức biến động, tìm ra nguyên nhân biến động của 

chi phí nhân công trực tiếp trong quá trình xây dựng công trình. 

4.2.2.3. Hoàn thiện các trung tâm trách nhiệm 

 Trung tâm trách nhiệm là một hệ thống thừa nhận mỗi bộ phận trong một tổ 

chức quyền chỉ đạo và chịu trách nhiệm về những nghiệp vụ riêng biệt thuộc phạm 

vi quản lý của mình. Các trung tâm này chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động tài 

chính đồng thời có nhiệm vụ xác định, đánh giá và báo cáo lên cấp trên trong tổ 

chức thông qua đó các cấp quản lý cao hơn sử dụng những thông tin này để đánh 

giá thành quả của các bộ phận trong tổ chức. 

 Dựa vào đặc điểm và quy trình sản xuất, bộ máy tổ chức tại các đơn vị xây 

lắp thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây lắp Tây Hồ, các đơn vị tổ chức trung tâm 

trách nhiệm bao gồm: Trung tâm chi phí và trung tâm lợi nhuận 

a) Trung tâm chi phí (các đội thi công) 

- Mục tiêu: Tăng cường tính tự chịu trách nhiệm về chi phí. Kiểm soát được 

toàn bộ những chi phí phát sinh tại đội thi công, tại bộ phận văn phòng quản lý. Đội 

trưởng đội thi công hay trưởng các phòng ban là người trực tiếp kiểm soát chi phí 

và là người chịu trách nhiệm về những chi phí phát sinh tại trung tâm. Đảm bảo lợi 

ích mang lại lớn hơn các chi phí phát sinh và những nổ lực cho việc kiểm soát chi 

phí. 

- Nhiệm vụ: Lập và thực hiện thi công theo dự toán công trình nhận khoán, 

quản lý chất lượng (đảm bảo thi công đúng chất lượng, đúng tiến độ); theo dõi và 
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quản lý vật tư, nhân công của đội (cả trong và ngoài biên chế); tiết kiệm chi phí, lập 

hồ sơ hoàn công 

- Báo cáo dự toán 

Dựa vào định mức giao khoán các công trình, Đội trưởng đội thi công chịu 

trách nhiệm lập Báo cáo dự toán trung tâm chi phí.Báo cáo dự toán của trung tâm 

chi phí được lập trên cơ sở tổng hợp tất cả các công trình mà đội đảm nhận thi công. 

Báo cáo dự toán cần phải được lập chi tiết theo các hao phí tạo nên đơn giá từng 

hạng mục công trình (vì khối lượng giao khoán từng hạng mục thường không thay 

đổi nhiều so với thiết kế). Đây chính là cơ sở để các đội thi công hạng mục công 

trình tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát công nhân, vật tư xuất dùng trong quá 

trình thi công. Cần phải khẳng định rõ là trách nhiệm của từng cá nhân gắn chặt với 

công việc và nhiệm vụ được giao. Đội trưởng đội thi công chịu hoàn toàn trách 

nhiệm về các chi phí theo dự toán giao khoán và cả các chi phí phát sinh ngoài dự 

toán. 

- Báo cáo kiểm soát chi phí  

Được các nhân viên kế toán quản trị sử dụng để trợ giúp cho các nhà quản lý 

trong việc kiểm soát chi phí của tổ chức. Kế toán quản trị cần kiểm soát các chi phí: 

chi phí định mức, chi phí thực tế, và biến động giữa chi phí thực tế và chi phí định 

mức.  

Chi phí định mức: là sự ước lượng chi phí để sản xuất một đơn vị sản phẩm. 

Trong ngành xây dựng, đây chính là hồ sơ dự toán công trình về chi phí xây dựng 

được doanh nghiệp lập trước khi bước vào đấu thầu. 

Chi phí thực tế : là chi phí phát sinh thực tế trong quá trình sản xuất, được 

nhân viên kế toán quản trị thu thập từ hệ thống kế toán của tổ chức.  

Theo dõi biến động về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  

Hàng tháng, nhân viên kinh tế đội và kỹ sư thi công công trình 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 giám đốc doanh 

nghiệp quản lý các chi phí phát sinh một cách chặt chẽ, không bị thất thoát nguyên 
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nhiên vật liệu mà còn kịp thời phát hiện, hạn chế những sai sót phát sinh ngoài dự 

toán, ngăn ngừa được việc thi công không đúng thiết kế phải phá đi làm lại, chậm 

trễ tiến độ thi công. Khi hạng mục công trình đã hoàn thành, kế toán kết hợp với các 

bộ phận có liên quan như bộ phận cung ứng vật tư để tổng hợp toàn bộ chi phí thực 

tế phát sinh và lập báo cáo biến động về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Biểu số 

4.6: Biến động về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

Theo dõi biến động về chi phí nhân công trực tiếp 

Hàng ngày, nhân viên kinh tế đội và kỹ sư thi công theo dõi tình hình sản 

xuất của công nhân để đảm bảo tính hiệu quả công việc trong thi công đồng thời 

đưa ra các biện pháp thưởng, phạt cho thích hợp Biểu số 4.7: Biến động về chi phí 

nhân công trực tiếp. 

Theo dõi biến động chi phí sản chung 

Cuối kỳ, kế toán tâp hợp chi phí sản xuất chung phát sinh ở từng công trình 

còn đối với chi phí sản xuất chung của toàn doanh nghiệp kế toán tiến hành phân bổ 

theo công thức sau như phần hoàn thiện nội dung hạch toán khoản mục chi phí sản 

xuất chung. Sau đó, nhân viên kế toán quản trị so sánh chi phí sản xuất chung thực 

tế với chi phí sản xuất chung dự toán để phân tích biến động chi phí sản xuất chung 

tìm ra nguyên nhân của sự biến động Biểu số 4.8: Biến động chi phí sản xuất chung. 

Trong đó: 

(%) Dự toán 

chi phí SXC 
= 

Dự toán chi 

phí SXC 
x 

Khối lượng SP hoàn thành hoặc dở dang 

Giá trị hợp đồng 

 

Biến động chi phí 

SXC 
= 

Chi phí SXC phát 

sinh thực tế 
- (%) Dự toán chi phí SXC 

Biến động của chi phí sản xuất được gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác 

nhau. Ví dụ, biến động về giá nguyên vật liệu do lạm phát, biến động về lượng 

nguyên vật liệu do chất lượng nguyên vật liệu không tốt, công nhân làm sai kỹ 

thuật, hoặc do máy móc hỏng, bảo trì kém. Biến động hiệu suất lao động trực tiếp 

có thể do công nhân thiếu kinh nghiệm, công nhân làm việc kém hiệu quả, công 
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nhân lơ là trong quá trình sản xuất, có thể do tinh thần của công nhân không được 

tốt, công nhân bị mệt mỏi, hoặc bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thời tiết. Các biến 

động này được phân thành chi phí sản xuất kiểm soát được (ví dụ: không kiểm soát 

được giá mua nguyên vật liệu) và chi phí sản xuất không kiểm soát được (Ví dụ: 

kiểm soát được tiêu hao nguyên vật liệu. Đối với các chi phí có khả năng kiểm soát 

được biến động thì nhà quản lý cần tăng cường tiến hành kiểm soát hơn những biến 

động mà tổ chức không có khả năng kiểm soát được. Đối với những biến động 

thuận lợi cũng cần được xem xét để phát huy và cải tiến.Mặt khác, để quyết định có 

nên kiểm soát một biến động hay không, các nhà quản lý cần phải xem xét việc 

đánh đổi giữa lợi ích và chi phí để thực hiện việc kiểm soát. 

- Báo cáo thực hiện  

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của trung tâm chi phí là chênh lệch giữa các 

khoản mục chi phí thực tế so với chi phí dự toán đã được lập theo định mức thiết kế. 

Định kỳ (hàng tháng), tổ trưởng tổ thi công thuộc đội xây dựng đánh giá sơ bộ 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 tổ trưởng tổ thi công bên cạnh 

việc quản lý các chi phí phát sinh thuộc phạm vi trách nhiệm của mình còn kịp thời 

phát hiện, hạn chế những sai sót phát sinh ngoài dự toán; phòng ngừa được việc thi 

công không đúng thiết kế phải phá dỡ làm lại, chậm trễ tiến độ thi công. Khi hạng 

mục thi công đã hoàn thành, tổ trưởng tổ thi công kết hợp với các bộ phận có liên 

quan (bộ phận cung ứng vật tư..) tổng hợp toàn bộ các chi phí thực tế phát sinh và 

gửi báo cáo về cho Trung tâm chi phí (đội thi công). Trung tâm chi phí sẽ sử dụng 

các báo cáo này để lập báo cáo tình hình thực hiện chi phí. Báo cáo này là căn cứ 

quan trọng để đánh giá thành quả của trung tâm chi phí. Đội thi công tiến hành lập 

báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện chi phí cho toàn công trình. Như vậy, qua 

phân tích các biến động trong từng hạng mục công trình, người quản lý trung tâm 

chi phí cũng như các cấp cao hơn dễ dàng đánh giá trách nhiệm của các bộ phận, cá 

nhân có liên quan trong quá trình thi công, thực hiện nhiệm vụ được giao. Biểu số 

4.9: Báo cáo thực hiện của trung tâm chi phí. 
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b) Trung tâm lợi nhuận (Các đơn vị xây lắp hạch toán độc lập) 

- Mục tiêu: Đảm bảo tỷ lệ tăng lợi nhuận trên doanh thu, đảm bảo tốc độ tăng 

của doanh thu nhanh hơn tốc độ tăng của vốn nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn, tăng lợi nhuận. 

- Nhiệm vụ: Tổng hợp đầy đủ, chính xác doanh thu, chi phí, xác định kết quả 

kinh doanh; theo dõi và quản lý tình hình sử dụng tài sản, bảo toàn và phát triển vốn 

được đầu tư. 

Xây dựng báo cáo dự toán 

Báo cáo dự toán của trung tâm lợi nhuận được thiết kế theo từng công trình, 

hạng mục công trình. Căn cứ vào các công trình trúng thầu, khối lượng dự kiến các 

công trình, hạng mục công trình mà các đội thị công trong doanh nghiệp đảm nhận, 

doanh nghiệp xây lắp lập báo cáo dự toán lợi nhuận để làm cơ sở đánh giá việc thực 

hiện, kết quả kinh doanh qua việc tổng hợp đầy đủ doanh thu, chi phí. Biểu số 4.10: 

Báo cáo dự toán của trung tâm lợi nhuận. 

Xây dựng báo cáo thực hiện 

Kết hợp với công trình đang nhận thầu, công ty tiến hành lập các báo cáo 

thực hiện với tư cách là trung tâm lợi nhuận để đánh giá hoạt động của mình.Báo 

cáo thực hiện của trung tâm lợi nhuận được thiết kế cho từng công trình, hạng mục 

công trình. Báo cáo thể hiện sự chênh lệch giữa lợi nhuận (lỗ) thực tế với lợi nhuận 

(lỗ) theo dự toán của trung tâm. Biểu số 4.11: Báo cáo thực hiện của trung tâm lợi 

nhuận. 

- Về luân chuyển chứng từ kế toán 

Việc luân chuyển chứng từ ở công ty còn chậm, chưa tuân thủ đúng quy định 

đặt ra tại công ty.Ngoài ra, chứng từ ở các đội, xí nghiệp chuyển lên phòng kế toán 

của công ty thường tập trung vào cuối tháng, dẫn đến khối lượng công việc kế toán 

vào thời điểm này thường rất lớn làm cho việc hạch toán chi phí gặp khó khăn. 

Như vậy, để giảm bớt tình trạng luân chuyển chứng từ chậm và giảm bớt 

công việc cho kế toán vào cuối tháng thì công ty nên yêu cầu kế toán đội gửi chứng 

từ hồ sơ chứng từ thường xuyên hơn, chẳng hạn 10 ngày gửi một lần đối với công 
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trình ở gần và 15 ngày gửi một lần đối với công trình ở xa, từ đó đảm bảo theo dõi, 

ghi sổ và cập nhật chứng từ chính xác hơn. Ngoài ra, có thể áp dụng các hình thức 

khen thưởng, kỷ luật cụ thể đối với kế toán đội, xí nghiệp nhằm khuyến khích việc 

lập chứng từ khoa học, giao nộp chứng từ khẩn trương hơn. 
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KẾT LUẬN 

Trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay, đối với bất cứ doanh nghiệp 

nào thì việc nâng cao công tác kế toán, tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản 

phẩm luôn là công việc vô cùng quan trọng giúp cho doanh nghiệp có thể tồn tại, 

lớn mạnh và phát triển. Điều đó đòi hỏi công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm phải là một công cụ đắc lực giúpcung cấp thông tin cho các nhà 

quản trị đưa ra các quyết định sản xuất kinh doanh đúng đắn và kịp thời. Chính vì 

vậy, việc hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

là một yêu cầu tất yếu đặt ra cho hầu hết các doanh nghiệp nói chung và công ty Cổ 

phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ nói riêng. 

Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong quá trình nghiên cứu tại công ty 

Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ em đã đi sâu nghiên cứu về công tác kế toán chi 

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp và hoàn thành luận văn với đề tài 

“Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu 

tư và xây lắp Tây Hồ”. Luận văn đã đề cập đến thực trạng kế toán chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm tại công ty, đồng thời cũng đề xuất một số ý kiến đóng 

góp của bản thân em. Em hy vọng với việc phân tích ưu, nhược điểm và những ý 

kiến của em sẽ góp phần làm cho công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm ngày càng phát huy vai trò của mình trong việc nâng cao hiệu quả hoạt 

động sản xuất, giúp cho công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. 

Trong quá trình thực tập, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy 

cô giáo và của các anh, chị trong phòng Tài chính - Kế toán của công ty, nhưng do 

thời gian, trình độ và kiến thức còn hạn chế nên bài viết của em còn nhiều thiếu sót, 

em rất mong nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung của các thầy cô giáo và bạn đọc 

để luận văn thạc sĩ của em hoàn thiện hơn. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô 

giáo Bùi Thị Ngọc, cùng các anh chị trong phòng Tài chính – Kế toán đã giúp em 

hoàn thành luận văn thạc sĩnày. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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