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CHƯƠNG 1 

GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

1.1 Lý do chọn đề tài 

Tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động trong 

nền kinh tế thị trường dù là hình thức sở hữu nào (Doanh nghiệp Nhà Nước, 

Doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu 

hạn,...) thì đều có các mục tiêu hoạt động sản xuất khác nhau. Ngay trong mỗi 

giai đoạn, các doanh nghiệp cũng theo đuổi các mục tiêu khác nhau, nhưng 

nhìn chung mọi doanh nghiệp trong cơ chế thị trường đều nhằm mục tiêu lâu 

dài, mục tiêu bao trùm đó là làm sao tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt được các 

mục tiêu đó các doanh nghiệp phải xây dựng được cho mình một chiến lược 

kinh doanh đúng đắn, xây dựng các kế hoạch thực hiện và đặt ra các mục tiêu 

chi tiết nhưng phải phù hợp với thực tế, đồng thời phù hợp với tiềm năng của 

doanh nghiệp dựa trên những thông tin hữu ích mà kế toán cung cấp.  

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Thông 

tin do bộ phận kế toán cung cấp rất cần thiết cho nhà quản trị, nó giúp họ đưa 

ra các chiến lược và quyết định kinh doanh. Do đó nếu thông tin kế toán sai 

lệch sẽ dẫn đến các quyết định của nhà quản trị không phù hợp, doanh nghiệp 

có thể rơi vào tình trạng khó khăn. Đối với doanh nghiệp kế toán có vai trò: 

- Giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh của mình: quá trình sản xuất, theo dõi thị trường… Nhờ đó, 

người quản lý điều hành trôi chảy các hoạt động, quản lý hiệu quả, kiểm soát 

nội bộ tốt. 

- Cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp làm cơ sở hoạch định chương trình 

hành động cho từng giai đoan, từng thời kỳ. Nhờ đó người quản lý tính được 

hiệu quả công việc, vạch ra hướng hoạt động cho tương lai. Triển khai và thực 
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hiện các hệ thống quản lý thông tin để thúc đẩy việc thực thi các chiến lược, 

kế hoạch và ra quyết định của ban quản trị. 

- Giúp người quản lý điều hoà tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

- Là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh tụng khiếu tố, với tư cách là bằng 

chứng về hành vi thương mại. 

- Cơ sở đảm bảo vững chắc trong giao dịch buôn bán. 

- Là cơ sở cho người quản lý ra các quyết định phù hợp: Quản lý hạ giá 

thành, quản lý doanh nghiệp kịp thời. 

- Cung cấp một kết quả tài chính rõ ràng, không thể chối cãi được. 

- Duy trì và phát triển các mối liên kết trong doanh nghiệp. 

- Quản lý các chi phí dựa trên việc lập kế hoạch và dự báo ngân sách chi 

tiết, hạn chế tối đa chi phí không cần thiết. 

- Quản lý rủi ro và thực hiện bảo hiểm cho doanh nghiệp. 

- Giám sát và quản lý hoạt động. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin về tài chính và các thông tin liên 

quan tới cổ đông trong và ngoài công ty (quyền và trách nhiệm mới, các văn 

bản về luật, chủ nợ, nhà băng, nhà đầu tư…) theo một cách thức tạo dựng sự 

tin tưởng cao nhất từ phía đối tác dành cho doanh nghiệp… 

Bởi vậy, mỗi một doanh nghiệp cần xây dựng một tổ chức kế toán khoa 

học, hợp lý cho riêng mình. Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh là doanh 

nghiệp trực tiếp sản xuất, kinh doanh dược phẩm với mục tiêu “Nâng cao uy 

tín, chất lượng thuốc sản xuất trong nước, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức 

khỏe nhân dân”. Hệ thống phân phối lớn và sản phẩm đa dạng đòi hỏi vai trò 

của kế toán phải được mở rộng và nâng cao hơn đó là phân tích, thiết kế, đánh 

gíá một hệ thống thông tin kế toán, tham gia tư vấn về tài chính cho nhà quản 

trị. Bộ máy kế toán trong doanh nghiệp được tổ chức khoa học, hợp lý sẽ giúp 

cho thông tin kế toán được cung cấp nhanh chóng, kịp thời, chính xác.  
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Qua nghiên cứu lý luận về tổ chức công tác kế toán trong các doanh 

nghiệp đồng thời nhận thức tầm quan trọng thực tiễn hoạt động tổ chức công 

tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh, tôi đã lựa chọn đề tài 

“Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa 

Linh” làm đề tài nghiên cứu của mình. 

1.2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Hiện nay, vấn đề về tổ chức công tác kế toán đã được nhiều tác giả quan 

tâm nghiên cứu. Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu những tài liệu có liên 

quan đã có nhiều tài liệu nghiên cứu các giác độ, khía cạnh và lĩnh vực khác 

nhau về tổ chức công tác kế toán.  

Một số đề tài nghiên cứu về tổ chức kế toán có thể kể đến luận văn thạc 

sĩ kinh tế chuyên ngành kế toán “Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại 

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông” của tác giả Vũ Ngọc Anh 

(năm 2015), Học viện hành chính.  

Đề tài đã khái quát hóa cơ sở lý luận về công tác tổ chức kế toán trong 

công ty cổ phần bao gồm: các khái niệm và vai trò của kế toán; căn cứ để tổ 

chức công tác kế toán tại các công ty cổ phần; yêu cầu và nhiệm vụ tổ chức 

công tác kế toán; nội dung tổ chức công tác kế toán trong công ty cổ phần. Có 

thể nói tác giả đã khái quát về tổ chức công tác kế toán một cách đầy đủ và hệ 

thống làm cơ sở và tiền đề cho việc phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ 

chức kế toán tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Tác giả 

đã phản ánh được thực trạng công tác tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần 

Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm trong 

công tác tổ chức kế toán của công ty. Từ đó, luận văn đề xuất một số giải 

pháp cơ bản để hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần Bóng 

đèn Phích nước Rạng Đông. Về bố cục và nội dung của luận văn khá đầy đủ, 

chặt chẽ, tác giả đã đưa ra đề tài và đã giải quyết được mục đích của đề tài. 
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Hạn chế của luận văn đã chưa làm rõ phương pháp nghiên cứu luận văn, 

phương pháp nghiên cứu luận văn chỉ được tác giả liệt kê một số các phương 

pháp duy vật biện chứng, thống kê, so sánh, tổng hợp, quy nạp, phân tích thực 

trạng… 

Đề tài “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần 6.3” 

của tác giả Trần Thị Ngọc Vinh (năm 2013), Trường Đại học Đà Nẵng.  

Đề tài đưa ra những lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong 

doanh nghiệp trong đó đặc biệt những lý luận, đặc điểm cơ bản của tổ chức 

công tác kế toán trong ngành sản xuất kinh doanh xây lắp làm cơ sở và tiền đề 

cho việc phân tích tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần 6.3, với đặc 

thù số lượng chứng từ nhiều, thời gian theo dõi lâu, các quy định về chứng từ 

với đơn vị xây lắp phức tạp, tác giả chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm trong 

phần hành kế toán trong tổ chức công tác kế toán của công ty. Từ đó, đưa ra 

các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán. Tuy nhiên, bố cục luận văn 

chưa được hợp lý, các cơ sở lý luận chưa chặt chẽ, phần điều kiện cần thiết để 

thực hiện giải pháp hoàn thiện tác giả chỉ đề cập điều kiện về phía công ty.  

Đề tài “Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 

Việt Nam ” của tác giả Nguyễn Thị Huyền Trâm (năm 2007), Trường Đại học 

kinh tế TP. Hồ Chí Minh.  

Đề tài nghiên cứu đánh giá tình hình tổ chức công tác kế toán doanh 

nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam có tuân thủ quy định của Bộ Tài chính không, 

so sánh quy định tại Quyết định số 144/2001/QĐ-BTC ngày 21 tháng 12 năm 

2001 và Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính, để xác định chế độ kế toán mới theo quyết định 48 có 

đáp ứng được yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Tác giả đã khái quát hóa cơ 

sở lý luận về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ một 

cách hệ thống, làm cơ sở và tiền đề cho việc phân tích, đánh giá thực trạng tổ 
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chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Tác giả 

cũng đã phản ánh được thực trạng công tác tổ chức kế toán tại toán tại các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm, nhược được 

trong công tác tổ chức kế toán của công ty. Từ đó, luận văn đưa ra các giải 

pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán của công ty. Tuy nhiên, luận văn tồn 

tại một số hạn chế: trong chương 1 tác giả chưa đưa ra và làm rõ được một số 

khái niệm về đơn vị kế toán là gì? Tổ chức công tác kế toán là gì? 

Đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế (năm 2010): “Hoàn thiện tổ chức kế toán 

tại các doanh nghiệp may 100% vốn nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” 

của Phùng Thị Ngọc Mai, người hướng dẫn khoa học PGS.TS Phạm Thị Bích 

Chi, Trường Đại học kinh tế quốc dân.  

Theo kết cấu của đề tài nghiên cứu, tác giả đã nêu được cơ sở lý luận 

chung về tổ chức kế toán bao gồm: tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức công tác 

kế toán (hệ thống tài khoản, hệ thống chứng từ, hệ thống sổ kế toán, hệ thống 

báo cáo tài chính), tổ chức kiểm tra kế toán và ứng dụng thông tin vào công 

tác kế toán. Thực hiện khảo sát về hoạt động tổ chức kế toán tại một số doanh 

nghiệp may 100% vốn nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tác giả đã 

phân tích thực trạng và có cái nhìn tổng quan về tổ chức kế toán tại các doanh 

nghiệp này, đánh giá những thành quả đạt được đồng thời phát hiện những 

mặt còn tồn tại cần giải quyết. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, tác giả đã đưa 

ra một số giải pháp hoàn thiện trên ba phương diện: tổ chức bộ máy nhấn 

mạnh đến việc chuyên môn hóa lao động và đào tạo con người nhằm nâng cao 

năng lực chuyên môn; tổ chức công tác kế toán hướng tới việc tuân thủ các 

thể lệ, chế độ kế toán hiện hành và điều kiện thực tế của doanh nghiệp; tổ 

chức kiểm tra công tác kế toán và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác kế toán giúp cho việc xử lý số liệu của kế toán trở nên nhanh chóng, 

tiết kiệm được nhiều công sức cũng như nâng cao hiệu quả quản lý  

trong các doanh nghiệp may 100% vốn nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng 
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Yên. Tuy nhiên, với đề tài nghiên cứu trên, tác giả chưa đề cập đến đặc điểm 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp may 100% vốn nước ngoài 

có ảnh hưởng đến tổ chức kế toán để từ đó có được đánh giá chính xác và 

khách quan hơn về thực trạng tổ chức kế toán tại doanh nghiệp may 100% 

vốn nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mặt khác, những đề xuất và kiến 

nghị tác giả đưa ra còn sơ sài, thiếu tính thuyết phục và chưa lôgic với những 

tồn tại mà tác giả đã đề cập trước đó. Do vậy, theo tôi việc đưa ra những giải 

pháp hoàn thiện có tính chọn lọc và khả thi sẽ giúp đề tài có tính ứng dụng 

cao hơn.  

Nhìn chung các đề tài trên đây cho thấy tầm quan trọng của tổ chức công 

tác kế toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điểm 

chung của các đề tài là việc xác định đúng đối tượng nghiên cứu cho từng đề 

tài, các phương pháp nghiên cứu được vận dụng một cách phù hợp. Ngoài ra 

các đề tài còn cho người đọc thấy rõ được các tổ chức công tác kế toán của 

các công ty và từ đó đề ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán. 

Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố trên chưa có đề tài 

nào nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH dược phẩm 

Hoa Linh. Vì vậy đề tài mà tác giả nghiên cứu không trùng lặp với các đề tài 

nghiên cứu trước đây. 

Xuất phát từ quá trình tìm hiểu về đề tài nghiên cứu, luận văn tập trung 

vào các vấn đề chính như cơ sở lý luận, vai trò, ý nghĩa của tổ chức công tác 

kế toán đối với các doanh nghiệp, thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoa Linh hiện nay. Luận văn phân tích những ưu nhược 

điểm và tồn tại từ đó đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện 

tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh trong thời 

gian tới. 
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1.3 Mục tiêu nghiên cứu 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp dưới 

góc độ kế toán tài chính; Phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoa Linh; Luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp 

nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa 

Linh.  

1.4 Câu hỏi nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu của luận văn, các câu hỏi đặt ra trong quá trình 

nghiên cứu là: 

- Cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp là gì? 

- Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa 

Linh đang được thực hiện như thế nào? Có những ưu điểm gì? Còn những vấn 

đề bất cập gì cần phải hoàn thiện? 

- Cần phải có những giải pháp nào để hoàn thiện tổ chức công tác kê 

toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh? 

 1.5 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng: 

Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn về tổ chức công tác kế 

toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh. 

- Phạm vi: 

+ Về không gian: Đề tài nghiên cứu thực hiện tại Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoa Linh 

+ Về thời gian: Đề tài nghiên cứu tổ chức công tác kế toán cho năm 2016 
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+ Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác 

kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh trên góc độ kế toán tài chính 

và kế toán quản trị. 

1.6 Phương pháp nghiên cứu 

- Dữ liệu và nguồn dữ liệu: luận văn sử dụng nguồn dữ liệu sơ cấp và 

thứ cấp. Nguồn dữ liệu thứ cấp là cơ sở lý luận chung về tổ chức công tác kế 

toán. Nguồn dữ liệu sơ cấp là tổ chức công tác kế toán đang được áp dụng tại 

công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh như tổ chức công tác về: chứng từ kế 

toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán. 

+ 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 doanh nghiệp; Các tài liệu về tổ chức kế toán tham khảo từ giáo 

trình, báo, tạp chí, mạng internet; Các tài liệu sẵn có của Doanh nghiệp: Tài 

liệu giới thiệu về Doanh nghiệp, mục tiêu, phương hướng, chính sách phát 

triển của Công ty; Báo cáo tài chính các năm từ năm 2013 đến năm 2016; Các 

sổ sách, chứng từ, báo cáo kế toán liên quan đến tổ chức công tác kế toán...; 

+ 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,... 

- Phương pháp thu thập dữ liệu: Tác giả tìm kiếm cơ sở lý thuyết về 

tổ chức công tác kế toán từ các văn bản luật, nghị định, thông tư .... của Quốc 

hội, Chính phủ, các Bộ, ngành về kế toán doanh nghiệp; Các tài liệu về tổ 

chức kế toán tham khảo từ giáo trình, báo, tạp chí, mạng internet; Tìm kiếm 

các tài liệu về công tác tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoa Linh. Tác giả trực tiếp phỏng vấn kế toán trưởng và một số kế 

toán phụ trách phần hành kế toán. Nội dung phỏng vấn xoay quanh việc mô 

tả và đánh giá tổ chức công tác kế toán thuộc phần hành phụ trách và tổ 

chức công tác kế toán của công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh. 
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- Phương pháp xử lý dữ liệu: phương pháp xử lý dữ liệu chủ yếu là 

phương pháp so sánh lý thuyết và thực tế, từ đó khái quát và kết luận vấn đề. 

- Phương pháp trình bày kết quả nghiên cứu: Tác giả hệ thống hóa các 

khái niệm, nội dung và các quy định cách thức sử dụng, tổ chức công tác kế 

toán tại công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh bằng lời văn, diễn giải và thông 

qua các bảng biểu, sơ đồ. 

1.7 Kết cấu 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 cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh 

nghiệp 

Chương 3. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoa Linh 

Chương 4. Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoa Linh 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương 1, tác giả đã đưa ra những nội dung cơ bản về đề tài 

nghiên cứu bao gồm: Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, mục tiêu nghiên 

cứu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu và kết cấu cẩu đề 

tài nghiên cứu. 

Trên cơ sở nội dung của chương 1, tác giả trình bày về tổng quan tài liệu 

về tổ chức công tác kế toán, tác giả nhận thấy một số tồn tại bất cập. Từ đó, 

làm cơ sở đưa ra phương hướng, giải pháp có tính khả thi mang lại những 

thông tin kế toán trung thực và hợp lý cho các doanh nghiệp để hoàn thiện tổ 

chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. 
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CHƯƠNG 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

TRONG DOANH NGHIỆP 

2.1 Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán 

2.1.1 Khái quát về đơn vị kế toán 

2.1.1.1 Khái niệm về đơn vị kế toán 

Đơn vị kế toán là đơn vị (bao gồm tổng công ty, công ty, doanh nghiệp, 

xí nghiệp, chi nhánh...) có thực hiện công việc kế toán như lập và xử lý chứng 

từ kế toán, mở tài khoản, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, phải bảo quản, 

lưu trữ tài liệu kế toán và thực hiện các quy định khác về kế toán theo quy 

định của pháp luật. 

2.1.1.2 Khái niệm tổ chức công tác kế toán 

Về nguyên tắc, tổ chức công tác kế toán được xem như tổ chức các công 

việc của kế toán một cách tốt nhất, nhằm đạt được yêu cầu hoạt động và cung 

cấp thông tin kế toán phục vụ công tác quản lý. Cụ thể: 

Theo Luật Kế toán, "tổ chức công tác kế toán là việc tổ chức thực hiện 

các chuẩn mực và chế độ kế toán để phản ánh tình hình tài chính và kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán, chế 

độ bảo quản lưu giữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin tài liệu kế toán và các 

nhiệm vụ khác của kế toán". 

Các khái niệm về tổ chức công tác kế toán có cách tiếp cận và luận giải 

khác nhau về tổ chức công tác kế toán nhưng đều có mục đích chung là hướng 

tới việc sắp xếp, tổ chức các công việc mà kế toán cần phải thực hiện tốt chức 

năng tổ chức thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính 

một cách kịp thời, đầy đủ phục vụ cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Tổ chức công tác kế toán là việc tổ chức nhân 
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sự kế toán theo các phần hành kế toán cụ thể, thực hiện các phương pháp kế 

toán phù hợp với yêu cầu thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin 

kinh tế tài chính, phù hợp với đặc điểm cụ thể của doanh nghiệp (DN) nhằm 

đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ việc điều hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

2.1.1.3 Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán 

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin 

kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Kế toán 

là một trong những công cụ quản lý kinh tế nhằm phản ánh và giám đốc toàn 

diện các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán 

còn có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát các khoản thu, chi tài chính, nộp, thanh 

toán nợ; kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản và nguồn hình thành; phát 

triển và ngăn ngừa các hành vi vi phạm về luật kế toán; phân tích thông tin, số 

liệu kế toán giúp đơn vị, người quản lý điều hành đơn vị; cung cấp thông tin 

số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. 

Việc tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý tại doanh nghiệp giúp 

cho việc tổ chức thu nhận, cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ về tình hình tài 

sản, biến động của tài sản, tình hình doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động 

kinh doanh, qua đó làm giảm bớt khối lượng công tác kế toán trùng lắp, tiết 

kiệm chi phí , đồng thời giúp cho việc kiểm kê, kiểm soát tài sản, nguồn vốn, 

hoạt động kinh tế, đo lường và đánh giá hiệu quả kinh tế, xác định lợi ích của 

nhà nước, của các chủ thể trong nên kinh tế thị trường... 

Tóm lại, việc tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý tại doanh 

nghiệp không những đảm bảo cho việc thu nhận, hệ thống hoá thông tin kế 

toán đầy đủ, kịp thời, đáng tin cậy phục vụ cho công tác quản lý kinh tế, tài 

chính mà còn giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ tài sản của doanh nghiệp, 

ngăn ngừa những hành vi làm tổn hại đến tài sản của doanh nghiệp. 
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2.1.2 Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp 

Để tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý thì tổ chức công tác kế 

toán phải thực hiện theo câc nguyên tắc cơ bản sau: 

- Thứ nhất, tổ chức công tác kế toán phải đúng những qui định trong luật 

kế toán và chuẩn mực kế toán. Đối với Nhà nước, kế toán là một công cụ 

quan trọng để tính toán, xây dựng và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật thu chi, 

thanh toán của nhà nước, điều hành nền kinh tế quốc dân. Do đó, trước hết tổ 

chức công tác kế toán phải theo đúng những qui định về nội dung công tác kế 

toán, về tổ chức chỉ đạo công tác kế toán ghi trong Luật kế toán và Chuẩn 

mực kế toán. 

- Thứ hai, tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với các chế độ, chính 

sách, thể lệ văn bản pháp qui về kế toán do nhà nước ban hành. Việc ban hành 

chế độ, thể lệ kế toán của Nhà nước nhằm mục đích quản lý thống nhất công 

tác kế toán trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Vì vậy tôt chức công tác kế 

toán phải dựa trên cơ sở chế dộ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán 

doanh nghiệp, hệ thống báo cáo tài chính mà nhà nước qui định để vận dụng 

một cách phù hợp với chính sách, chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước trong 

từng thời kỳ. Có như vậy việc tổ chức công tác kế toán mới không vi phạm 

những nguyên tắc, chế độ qui định chung của nhà nước, đảm bảo việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của kế toán góp phần tăng cường quản lý kinh tế 

của các cấp, các ngành, góp phần tăng cường quản lý kinh tế - tài chính của 

các cấp, các ngành, thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát của nhà nước đối với 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. 

Thứ ba, tổ chức công tác kế toán phải phải phù hợp với đặc điểm hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, hoạt động quản lý và địa bàn hoạt động của doanh 

nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm và điều kiện hoạt động kinh doanh 

khác nhau. Vì vậy, không thể có một mô hình công tác kế toán tối ưu cho tất 

cả các doanh nghiệp nên để tôt chức tốt công tác kế toán doanh nghiệp thì 
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việc tổ chức công tác kế toán phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất 

hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý, qui mô và địa bàn hoạt 

động của doanh nghiệp. 

- Thứ tư, tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với yêu cầu và trình độ 

nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kế toán. Người 

thực hiện trực tiếp mọi công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp là cán 

bộ kế toán dưới sự chỉ đạo của cán bộ quản lý doanh nghiệp. Vì vậy để tổ 

chức tốt công tác kế toán trong doanh nghiệp đảm bảo phát huy đầy đủ, vai 

trò tác dụng của kế toán đới với công tác quản lý doanh nghiệp thì việc tổ 

chức công tác kế toán tài chính phải phù hợp với yêu cầu và trình độ nghiệp 

vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kế toán. 

- Thứ năm, tổ chức bộ máy kế toán phải đảm bảo nguyên tắc gọn, nhẹ, 

tiết kiệm và hiệu quả. Tiết kiệm, hiệu quả là nguyên tắc của công tác tổ chức 

nói chung và tổ chức công tác kế toán nói riêng do đó thực hiện nguyên tắc 

này phải đảm bảo tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý, thực hiện tốt 

nhất chức năng, nhiệm vụ của kế toán, nâng cao chất lượng công tác kế toán, 

quản lý chặt cẽ, hiệu quả, tính toán và đo lường chính xác các nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh. 

Những nguyên tắc trên phải được thực hiện một cách đồng bộ mới có thể 

tổ chức thực hiện tốt và đầy đủ các nội dung tổ chức công tác kê toán tài 

chính trong doanh nghiệp. 

Thực chất của việc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp là việc 

tổ chức thực hiện ghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh theo những nội dung công tác kế toán bằng phương pháp khoa học của 

kế toán, phù hợp  với các chính sách chế độ quản lý kinh tế qui định, phù hợp 

với đặc điểm tình hình cụ thể của doanh nghiệp để phát huy chức năng, vai trò 

quan trọng của kế toán trong quản lý vĩ mô và vi mô nền kinh tế. 
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2.1.3 Nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp 

2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán 

Bộ máy kế toán của một doanh nghiệp là tập hợp những người làm kế 

toán tại doanh nghiệp cùng với các phương tiện trang thiết bị dùng để ghi 

chép, tính toán xử lý toàn bộ thông tin liên quan đến công tác kế toán tại 

doanh nghiệp từ khâu thu nhận, kiểm tra, xử lý đến khâu tổng hợp, cung cấp 

những thông tin kinh tế về các hoạt động của đơn vị. Vấn đề nhân sự để thực 

hiện công tác kế toán có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong tổ chức kế toán 

của doanh nghiệp. Tổ chức nhân sự như thế nào để từng người phát huy được 

cao nhất sở trường của mình, đồng thời tác động tích cực đến những bộ phận 

hoặc người khác có liên quan là mục tiêu của tổ chức bộ máy kế toán.  

Tổ chức bộ máy kế toán cần phải căn cứ vào qui mô, vào đặc điểm tổ chức 

sản xuất và quản lý cũng như vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Nội 

dung của tổ chức bộ máy kế toán bao gồm: 

- Tổ chức bổ nhiệm Kế toán trưởng, hoạch định vai trò và quyền hạn của 

Kế toán trưởng. 

+ Kế toán trưởng là chức danh nghề nghiệp được Nhà nước qui định. Kế 

toán trưởng có trách nhiệm tổ chức, điều hành toàn bộ công tác hạch toán 

trong doanh nghiệp. Xuất phát từ vai trò kế toán trong công tác quản lý nên 

Kế toán trưởng có vị trí quan trọng trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp. 

Kế toán trưởng không chỉ là người tham mưu mà còn là người kiểm tra, giám 

sát hoạt động của doanh nghiệp, trước hết là các hoạt động tài chính. Thực 

hiện tốt vai trò kế toán trưởng chính là làm cho bộ máy kế toán phát huy được 

hiệu quả hoạt động, thực hiện các chức năng vốn có của kế toán. 

+ Với vai trò và quyền hạn của mình, Kế toán trưởng sẽ thực hiện phân 

công công việc và trách nhiệm cho các kế toán viên; 
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+ Nội dung hạch toán tại một doanh nghiệp bao gồm nhiều phần hành cụ 

thể phải được phân công cho nhiều người thực hiện. Mỗi người thực hiện một 

số phần hành nhất định dưới sự điều khiển chung của kế toán trưởng. Các 

phần hành kế toán có mối liên hệ với nhau nên việc phân công cần đảm bảo 

tính khoa học và có sự tác động qua lại để cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ kế 

toán của doanh nghiệp. 

- Bộ máy kế toán trong doanh nghiệp thường tổ chức thành các phần 

hành sau: Phần hành kế toán lao động - tiền lương; Phần hành kế toán vật tư - 

tài sản cố định; Phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm; Phần hành kế toán thanh toán; Phần hành kế toán tổng hợp (các phần 

hành kế toán còn lại và lập báo cáo kế toán) 

- Xây dựng kế hoạch công tác cho phòng kế toán. 

Xây dựng kế hoạch công tác là biện pháp quan trọng đảm bảo cho việc 

thực hiện các phần hành kế toán được trôi chảy, qua đó sẽ kiểm tra được tiến 

độ thực hiện và điều chỉnh, phối hợp công việc một cách nhanh chóng để tăng 

cường được năng suất và hiệu quả hoạt động của bộ máy kế toán. 

- Tùy theo quy mô và đặc điểm về tổ chức sản xuất và quản lý của doanh 

nghiệp mà tổ chức bộ máy được thực hiện theo các hình thức sau: 

• Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung: 

Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung là hình thức tổ chức mà toàn 

bộ công tác kế toán trong doanh nghiệp được tiến hành tập trung tại phòng kế 

toán doanh nghiệp. Ở các bộ phận khác không tổ chức bộ máy kế toán riêng 

mà chỉ bố trí các nhân viên làm nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra công tác kế 

toán ban đầu, thu nhận kiểm tra chứng từ, ghi chép sổ sách, hạch toán nghiệp 

vụ phục vụ cho nhu cầu quản lý sản xuất kinh doanh của từng bộ phận đó, lập 

báo cáo nghiệp vụ và chuyển chứng từ cùng báo cáo về phòng kế toán doanh 

nghiệp để xử lý và tiến hành công tác kế toán. 
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Ưu điểm: Là tạo điều kiện thuận lợi để vận dụng các phương tiện kỹ 

thuật tính toán hiện đại, bộ máy kế toán ít nhân viên nhưng đảm bảo được 

việc cung cấp thông tin kế toán kịp thời cho việc quản lý và chỉ đạo sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

Nhược điểm: Tuy nhiên theo hình thức này có nhược điểm nếu như việc 

trang bị phương tiện, kỹ thuật, tính toán, ghi chép thông tin chưa nhiều, địa 

bàn hoạt động của doanh nghiệp lại rải rác, phân tán thì việc kiểm tra, giám 

sát của kế toán trưởng và lãnh đạo doanh nghiệp đối với công tác kế toán 

cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh không kịp thời, bị hạn chế. 

Điều kiện áp dụng: Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung được áp 

dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, địa bàn sản xuất kinh doanh tập trung. 

Sơ đồ mô hình tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung (theo sơ 

đồ số 01). 

• Hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán: 

Hình thức tổ chức kế toán phân tán là hình thức tổ chức mà công tác kế 

toán không những được tiến hành ở phòng kế toán doanh nghiệp mà còn được 

tiến hành ở những bộ phận khác như phân xưởng hay đơn vị sản xuất trực 

thuộc doanh nghiệp. Công việc kế toán ở những bộ phận khác do bộ máy kế 

toán ở nơi đó đảm nhận từ công việc kế toán ban đầu, kiểm tra xử lý chứng từ 

đến kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp một số hoặc tất cả các phần hành kế 

toán và lập báo cáo kế toán trong phạm vi của bộ phận theo qui định của kế 

toán trưởng. 

Phòng kế toán của doanh nghiệp thực hiện tổng hợp số liệu từ báo cáo ở 

các bộ phận gửi về, phản ánh các nghiệp vụ có tính chất chung toàn doanh 

nghiệp, lập báo cáo theo quy định của Nhà nước, đồng thời thực hiện việc 

hướng dẫn kiểm tra công tác kế toán của các bộ phận. 
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Ưu nhược điểm: theo hình thức tổ chức công tác kế toán này, đảm bảo 

cho công tác kế toán gắn liền với hoạt động ở các bộ phận phụ thuộc, tạo điều 

kiện cho kế toán thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát trực tiếp tại chỗ các hoạt 

động kinh tế tài chính phục vụ kịp thời cho chỉ đạo, điều hành các hoạt động 

của các đơn vị phụ thuộc. Tuy nhiên, nó chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu thông 

tin phục vụ cho điều hành chung toàn đơn vị, hạn chế việc kiểm tra, giám sát 

và đối với toàn bộ hoạt động của đơn vị 

 Điều kiện áp dụng: áp dụng ở các đơn vị có quy mô lớn, địa bàn hoạt 

động rộng, phân tán có nhiều đơn vị trực thuộc trụ sở đóng ở nhiều địa 

phương khác nhau và hoạt động tương đối độc lập. 

Sơ đồ mô hình kế toán theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán (theo 

sơ đồ số 02). 

• Hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán:  

Hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán là hình 

thức tổ chức bộ máy kết hợp hai hình thức tổ chức trên, bộ máy tổ chức theo 

hình thức này gồm phòng kế toán trung tâm của doanh nghiệp và các bộ phận 

kế toán hay nhân viên kế toán ở các đơn vị - bộ phận khác. Phòng kế toán 

trung tâm thực hiện các nghiệp vụ kinh tế liên quan toàn doanh nghiệp và các 

bộ phận khác không tổ chức kế toán, đồng thời thực hiện tổng hợp các tài liệu 

kế toán từ các bộ phận khác có tổ chức kế toán gửi đến, lập báo cáo chung 

toàn đơn vị, hướng dẫn kiểm tra toàn bộ công tác kế toán, kiễm tra kế toán 

toàn đơn vị. Các bộ phận kế toán ở các bộ phận khác thực hiện công tác kế 

toán tương đối hoàn chỉnh các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó theo 

sự phân công của phòng kế toán trung tâm. Các nhân viên kế toán ở các bộ 

phận có nhiệm vụ thu thập chứng từ, kiểm tra và có thể xử lý sơ bộ chứng từ, 

định kỳ gửi chứng từ kế toán về phòng kế toán trung tâm. 
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Hình thức tổ chức bộ máy kế toán này thường phù hợp với những đơn vị 

có qui mô lớn nhưng các bộ phận phụ thuộc có sự phân cấp quản lý khác nhau 

thực hiện công tác quản lý theo sự phân công đó. 

Tóm lại, để thực hiện đầy đủ chức năng của mình, bộ máy kế toán của 

doanh nghiệp phải được tổ chức khoa học, hợp lý, chuyên môn hóa, đảm bảo 

sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và trực tiếp của kế toán trưởng, đồng thời 

cũng phải phù hợp việc tổ chức sản xuất kinh doanh cũng như trình độ quản 

lý của doanh nghiệp. 

Sơ đồ mô hình kế toán theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập 

trung vừa phân tán (theo sơ đồ số 03). 

2.1.3.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 

a. Tổ chức chứng từ kế toán 

• Sự cần thiết phải tổ chức chứng từ kế toán 

Chứng từ kế toán là chứng minh bằng giấy tờ các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh. Chứng từ kế toán gồm nhiều loại khác nhau, mỗi loại phản ánh các chỉ 

tiêu khác nhau. Do đó cần tổ chức hệ thống chứng từ để bảo đảm cơ sở pháp 

lý và lựa chọn các loại chứng từ phù hợp với đặc thù riêng có của đơn vị. 

Chứng từ kế toán có thể được lập từ bên trong và bên ngoài doanh 

nghiệp, phải được kiểm tra, phê duyệt luân chuyển đến các bộ phận thích hợp 

để ghi sổ và lưu trữ. Vì thế mà kế toán phải xác định “đường đi” cụ thể của 

từng chứng từ để đảm bảo cung cấp thông tin tốt nhất cho quản lý và đảm bảo 

cho việc ghi sổ, lưu trữ khoa học và hợp lý. 

- Tổ chức chứng từ kế toán: 

Tổ chức chứng từ kế toán là xác định chủng loại, số lượng, nội dung, kết 

cầu và quy chế quản lý, sử dụng chứng từ kế toán cho các đối tượng kế toán. 
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Tổ chức chứng từ là thiết kế khối lượng công tác hạch toán ban đầu trên 

hệ thống các bảng chứng từ hợp lý, hợp pháp theo một quy trình luân chuyển 

chứng từ nhất định. 

Tổ chức chứng từ kế toán là tổ chức hệ thống thông tin ban đầu cho quản 

lý vật tư, tiền vốn, hoạt động thu chi tiền.... 

- Tổ chức tốt chứng từ kế toán sẽ mang lại những lợi ích to lớn: 

Về mặt quản lý: Dựa trên thông tin từ chứng từ gốc để quản lý chặt chẽ 

các đối tượng hạch toán kế toán, đưa ra các quyết định tác nghiệp hợp lý để 

điều chỉnh kế hoạch và dự toán. Giúp nhà quản lý có được các thông tin kịp 

thời, chính xác, đầy đủ từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý. 

 Về pháp lý: Chứng từ kế toán là một phương tiện sao chụp ngay từ đầu 

nguyên hình, trạng thái các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vì thế mà nó là một 

chứng cứ xác thực chứng minh sự hình thành của các nghiệp vụ kế toán. Cho 

nên tổ chức tốt chứng từ kế toán là tổ chức tốt hệ thống chứng cứ chứng minh 

tính pháp lý cho mọi hoạt động tại đơn vị. 

Về mặt kế toán: Tổ chức chứng từ là giai đoạn đầu tiên để thực hiện việc 

ghi sổ và lập các báo cáo kế toán.. Nếu chứng từ được tổ chức tốt thì sẽ tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc ghi sổ và thanh tra kế toán. 

- Khi tổ chức chứng từ kế toán cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau: 

Nguyên tắc thống nhất: Theo nguyên tắc này là doanh nghiệp phải tổ 

chức sử dụng thống nhất hệ thống chứng từ trong các niên độ kế toán. 

Nguyên tắc đặc thù: Căn cứ vào đặc thù của doanh nghiệp mà lựa chọn 

hệ thống chứng từ và xây dựng trình tự luân chuyển cho phù hợp với đơn vị 

mình. 
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Nguyên tắc bằng chứng: Tổ chức sử dụng và ghi chép chứng từ kế toán 

phải đảm bảo sao cho các chứng từ đó có đủ các yếu tố: hợp lý, hợp lệ, hợp 

pháp. Có như thế chứng từ mới là bằng chứng đáng tin cậy cho hoạt động 

kinh doanh của đơn vị. 

Nguyên tắc cập nhật: Theo nguyên tắc này thì khi tổ chức chứng từ kế 

toán phải thường xuyên cập nhất các thay đổi về quy định ghi chép, biểu mẫu, 

lưu trữ chứng từ để đảm bảo chứng từ luôn mang tính pháp lý. 

Nguyên tắc hiệu quả: Khi tổ chức chứng từ kế toán phải tính đến hiệu 

quả của công tác tổ chức, phát hành, ghi chép, sử dụng và lưu trữ chứng từ. 

•  Nội dung tổ chức chứng từ kế toán 

- Xác định danh mục chứng từ: trong chế độ kế toán Việt Nam có hệ 

thống các danh mục chứng từ 

- Khái niệm: Tổ chức lập chứng từ là tổ chức phản ánh nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh vào bản chứng từ. 

- Nội dung bao gồm 3 nội dung chủ yếu: 

Lựa chọn chứng từ phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

Lựa chọn các phương tiện kỹ thuật để lập chứng từ: Lập bằng bút, mực 

gì, giấy than hay lập trên máy vi tính... 

Xác định thời gian lập chứng từ của từng loại nghiệp vụ. 

- Khi lập chứng từ phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

Chứng từ phải được lập theo mẫu do Nhà nước quy định,lập chứng từ 

phải sử dụng đúng loại chứng từ, ghi đầy đủ các yếu tố cần thiết trên chứng từ 

(yếu tố cơ bản) đồng thờiphải có chữ ký của những người có liên quan mới 

được coi là hợp lệ, hợp pháp. 
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Gạch bỏ các phần trống 

Thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng không được ký duyệt sẵn trên bản 

chứng từ (chứng từ khống) và giao cho nhân viên sử dụng dần. 

Chứng từ phải được lập và ghi trên những phương tiện vật chất tốt, đảm 

bảo giá trị lưu trữ theo thời hạn quy định của mỗi loại chứng từ. 

Không được phép tẩy xoá chứng từ khi có sai sót. Nếu có sai sót cần 

phải huỷ và lập chứng từ khác những phải đảm bảo số thứ tự liên tục của 

chứng từ, không được xé rời khỏi cuốn. 

Đối với các chứng từ bao gồm nhiều liên: Các liên của chứng từ phải 

được lập cùng 1 lần bằng cách: liên 2 và liên 3 (nếu có) đạt dưới giấy than. 

Chữ ký của các cá nhân có liên quan phải được ký trực tiếp trên mỗi bản 

chứng từ không được ký qua giấy than. 

- Tổ chức kiểm tra chứng từ 

+ Mục đích: nhằm đảm bảo chất lượng thông tin kế toán trước khi vào sổ 

đồng thời hạn chế sai sót trong sổ kế toán. 

+ Khái niệm: kiểm tra chứng từ là việc xác định tính chính xác, đúng đắn 

của thông tin ghi trên chứng từ. 

+ Nội dung kiểm tra chứng từ bao gồm: 

Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ: Kiểm tra các yếu tố cơ bản và việc 

tuân thủ các chế độ chứng từ do Nhà nước ban hành. 

Kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ: Kiểm tra chữ ký, và dầu cảu đơn 

vị có liên quan trong chứng từ. 

Kiểm tra tính hợp lý của chứng từ: Kiểm tra nội dung của nghiệp vụ, số 

tiền, mối quan hệ giữa các chỉ tiêu số lượng và giá trị phản ánh trên chứng từ. 
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- Tổ chức luân chuyển, sử dụng chứng từ cho ghi sổ kế toán 

Phân loại chứng từ kế toán theo các phần hành: Chứng từ tiền mặt, 

chứng từ vật tư, chứng từ bán hàng... 

Định khoản các nghiệp vụ trên chứng từ: đây là bước trung gian nhưng 

rất quan trọng cho việc ghi sổ kế toán. 

Ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phản ánh trên chứng từ theo cách tổ chức sổ 

tại đơn vị. 

- Tổ chức bảo quan, lưu trữ, và huỷ chứng từ kế toán 

Thời gian và các qui định khác về lưu trữ chứng từ kế toán được thực 

hiện theo chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán của Nhà nước. 

Trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính thì cuối mỗi kì kế toán, sau 

khi hoàn thành các công việc ghi sổ và khóa sổ phải in toàn bộ hệ thống sổ kế 

toán tổng hợp nà kế toán chi tiết để lưu trữ và phục vụ công tác kiểm tra, kiểm 

toán, thanh tra tài chính. 

b. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

Các doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán qui định trong 

Chế độ kế toán doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu, vận dụng và chi tiết hóa 

hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh… 

Hệ thống tài khoản kế toán là bộ phận cấu thành trong chế độ kế toán 

doanh nghiệp. Việc qui định thống nhất về nội dung, kết cấu và phương pháp 

phản ánh, ghi chép trên các tài khoản của hệ thống tài khoản kế toán nhằm 

đảm bảo việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán, tổng hợp số liệu và lập báo cáo tài 

chính được thống nhất, cung cấp thông tin cho mọi đối tượng sử dụng chính 

xác, đầy đủ, kịp thời. Hiện nay, đối với hệ thống tài khoản kế toán trong các 

doanh nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 200/2014/TT-
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BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán 

doanh nghiệp. 

Hệ thống tài khoản trong doanh nghiệp bao gồm các tài khoản cấp 1, Tài 

khoản cấp 2, tài khoản trong bảng cân đối kế toán và tài khoản ngoài kế toán. 

Các doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán quy định trong 

Chế độ kế toán doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu, vận dụng và chi tiết hóa 

hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu 

cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, 

kết cấu và phương pháp hạch toán của từng tài khoản tổng hợp tương ứng. 

Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa 

đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản 

của Bộ Tài Chính trước khi thực hiện. 

c. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 

Hình thức kế toán là hệ thống tổ chức sổ kế toán bao gồm số lượng sổ, 

kết cấu các loại sổ, mẫu sổ và mối quan hệ giữa các loại sổ với trình tự và 

phương pháp ghi sổ nhất định để ghi chép, tổng hợp, hệ thống hóa số liệu từ 

chứng từ gốc vào các sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 

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

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

có liên quan đến doanh nghiệp. Kế toán trưởng căn cứ vào đặc điểm sản xuất 

kinh doanh, căn cứ quy mô và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, căn cứ vào 

trình độ cán bộ kế toán và phương tiện tính toán để lựa chọn hình kế toán 

thích hợp áp dụng cho đơn vị. 

Sổ kế toán gồm sổ tổng hợp và sổ chi tiết. 
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- Sổ kế toán tổng hợp: Là loại sổ ghi chép các số liệu tổng quát về các 

đối tượng kế toán, bao gồm: sổ Nhật ký, sổ Cái. Đây là loại sổ được Nhà nước 

qui định bắt buộc về mẫu sổ, nội dung và phương pháp ghi chép. 

- Sổ kế toán chi tiết: Là loại sổ dùng để ghi chép các đối tượng kế toán 

cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý. Đối với loại sổ này Nhà 

nước chỉ qui định mang tính hướng dẫn về mẫu sổ, nội dung và phương pháp 

ghi chép. 

Mỗi đơn vị kế toán phải có hệ thống sổ kế toán chính thức và duy nhất 

cho một kì kế toán năm. Các hình thức sổ kế toán qui định thống nhất đối với 

doanh nghiệp gồm: 

- Hình thức kế toán Nhật kí chung. 

- Hình thức kế toán Nhật kí – Sổ Cái. 

- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. 

- Hình thức kế toán Nhật kí – Chứng từ. 

- Hình thức kế toán trên máy vi tính. 

Trong mỗi hình thức sổ kế toán có những qui định cụ thể về số lượng, 

kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ 

kế toán. Doanh nghiệp phải căn cứ vào qui mô, đặc điểm hoạt động sản xuất 

kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện 

trang bị kỹ thuật tính toán lựa chọn một hình thức sổ kế toán phù hợp và phải 

tuân thủ theo đúng qui định của hình thức sổ kế toán đó. 

• Hình thức kế toán Nhật ký - sổ cái 

- Đặc điểm: đây là hình thức kế toán đơn giản bởi đặc trưng về số lượng, 

kết cấu các loại sổ cũng như về trình tự hạch toán.Trong hình thức này, các 

nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời 

gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ 
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kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật 

ký - Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán 

cùng loại. Tách rời việc ghi chép kế toán ở tài khoản cấp 1 với việc ghi chép 

kế toán ở các tài khoản chi tiết và ghi ở 2 loại sổ kế toán khác nhau là sổ kế 

toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.Không cần lập bảng đối chiếu số phát sinh 

của các tài khoản cấp 1 vì có thể kiểm tra được trính chính xác của việc ghi 

chép ở các tài khoản kế toán cấp 1 ngay ở dòng tổng cộng số phát sinh trong 

sổ nhật ký sổ cái 

- Hệ thống sổ kế toán: Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái  gồm có các 

loại sổ kế toán sau: 

Sổ kế toán tổng hợp: Nhật ký - Sổ Cái; 

Sổ kế toán chi tiết: Thẻ kế toán chi tiết, sổ chi tiết vật tư, sổ chi tiết phải 

thu của khách hàng, phải trả người bán …. 

 Ưu điểm: Đơn giản, dễ kiểm tra đối chiếu, phù hợp với đơn vị có quy 

mô nhỏ có ít nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nội dung đơn giản, sử dụng ít tài 

khoản, số người làm kế toán ít. 

 Nhược điểm: Không áp dụng tại các đơn vị có quy mô lớn và vừa, có 

nhiều nghiệp vụ phát sinh, nội dung phức tạp, sử dụng nhiều tài khoản.., kết 

cấu số không thuận tiện cho nhiều người ghi sổ cùng lúc nên việc báo cáo 

thường chậm trễ. 

- Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái  

+ Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng 

hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra và được dùng làm căn cứ ghi 

sổ, trước hết xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật 

ký – Sổ Cái. Số liệu của mỗi chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán 
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cùng loại) được ghi trên một dòng ở cả 2 phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Bảng 

tổng hợp chứng từ kế toán được lập cho những chứng từ cùng loại (Phiếu thu, 

phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập,…) phát sinh nhiều lần trong một ngày hoặc 

định kỳ 1 đến 3 ngày. Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán 

cùng loại sau khi đã ghi Sổ Nhật ký - Sổ Cái, được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ 

kế toán chi tiết có liên quan. 

+ Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh 

trong tháng vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán 

tiến hành cộng số liệu của cột số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, cột 

Có của từng tài khoản ở phần Sổ Cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối 

tháng. Căn cứ vào số phát sinh các tháng trước và số phát sinh tháng này tính 

ra số phát sinh luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dư đầu 

tháng (đầu quý) và số phát sinh trong tháng kế toán tính ra số dư cuối tháng 

(cuối quý) của từng tài khoản trên Nhật ký - Sổ Cái. 

+ Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng (cuối quý) trong Sổ Nhật 

ký. 

Sổ Cái phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

Tổng số tiền của cột 

“Phát sinh” ở phần 

Nhật ký 

 Tổng số phát sinh 

Nợ của tất cả  các 

Tài khoản 

Tổng số phát sinh 

Có của tất cả các 

Tài khoản 

= = 

Tổng số dư Nợ các Tài khoản = Tổng số dư Có các tài khoản 

+  Các sổ, thẻ kế toán chi tiết cũng phải được khoá sổ để cộng số phát 

sinh Nợ, số phát sinh Có và tính ra số dư cuối tháng của từng đối tượng. Căn 

cứ vào số liệu khoá sổ của các đối tượng lập “Bảng tổng hợp chi tiết" cho 

từng tài khoản. Số liệu trên “Bảng tổng hợp chi tiết” được đối chiếu với số 

phát sinh Nợ, số phát sinh Có và Số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ 
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Nhật ký - Sổ Cái. Số liệu trên Nhật ký - Sổ Cái và trên “Bảng tổng hợp chi 

tiết” sau khi khóa sổ được kiểm tra, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ được sử 

dụng để lập báo cáo tài chính. 

- Sơ đồ kế toán hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái (theo sơ đồ số 04). 

• Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

- Đặc điểm: Là hình thức kế toán thường được sử dụng ở các doanh 

nghiệp có quy mô vừa, sử dụng nhiều tài khoản kế toán.Hình thức này tách 

rời việc ghi sổ theo trình tự thời gian với việc ghi chép theo nội dung kinh tế 

các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh để ghi vào hai sổ kế toán tổng hợp 

riêng biệt là Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và sổ cái.Căn cứ trực tiếp để ghi sổ 

kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm: 

ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, ghi theo nội dung 

kinh tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên Sổ Cái. 

 Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc 

Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế và được 

đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong Sổ 

Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế 

toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán.  

 Việc ghi sổ kế toán chi tiết được căn cứ vào các chứng từ kế toán đính 

kèm theo chứng từ ghi sổ. Như vậy, việc ghi chép kế toán tổng hợp và ghi 

chép kế toán chi tiết là tách rời nhau. 

 Mỗi tài khoản kế toán cấp 1 được ghi ở một tờ sổ riêng nên cuối tháng 

phải lập Bảng đối chiếu số phát sinh (Bảng cân đối tài khoản) để kiểm tra tính 

chính xác của việc ghi sổ cái 

- Hệ thống sổ: Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế 

toán sau:  
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+ Sổ kế toán tổng hợp: Chứng từ ghi sổ, Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, Sổ 

Cái. 

+ Sổ kế toán chi tiết: Sổ kế toán chi tiết vật tư, Thẻ kế toán chi tiết; Sổ 

chi tiết phải thu của khách hang, phải trả người bán … 

Ưu điểm: Dễ làm, dễ kiểm tra, đối chiếu, công việc kế toán được phân 

đều trong tháng, dễ phân chia công việc. Phù hợp với nhiều loại hình, quy mô 

đơn vị. 

Nhược điểm: Ghi chép bị trùng lặp, tăng khối lượng công việc, giảm 

năng suất và hiệu quả công tác kế toán. 

- Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ  

+ Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế 

toán lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký 

Chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán 

sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán 

chi tiết có liên quan. 

+  Cuối tháng, phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh 

tế, tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra 

Tổng số phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên 

Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối số phát sinh. 

+ Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp 

chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài 

chính. Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và 

Tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh 

phải bằng nhau và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi 
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sổ. Tổng số dư Nợ và Tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng Cân đối số 

phát sinh phải bằng nhau, và số dư của từng tài khoản trên Bảng Cân đối số 

phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp 

chi tiết. 

- Sơ đồ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ (theo sơ đồ số 

05). 

• Hình thức kế toán Nhật ký chung 

- Đặc điểm: Là hình thức kế toán đơn giản, được sử dụng rộng rãi ở các 

doanh nghiệp có quy mô lớn, đã sử dụng máy vi tính vào công tác kế toán. 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là 

sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế 

(định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký 

để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

Như vậy, hình thức này cũng có đặc điểm giống hình thức chứng từ ghi 

sổ nhưng khác là không cần lập chứng từ ghi sổ mà chi căn cứ chứng từ kế 

toán để lập định khoản trực tiếp vào sổ Nhật ký chung hoặc nhật ký đặc biệt. 

Sau đó, căn cứ định khoản trong các sổ nhật ký này để ghi sổ cái. 

- Hệ thống sổ: Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu 

sau: Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt; Sổ Cái; Các sổ, thẻ kế toán chi 

tiết. 

 Ưu điểm: Thuận tiện cho việc đối chiếu kiểm tra chi tiết theo từng 

chứng từ gốc, tiện cho việc sử dụng kế toán máy. 

 Nhược điểm: Một số nghiệp vụ bị trùng do vậy, cuối tháng phải loại bỏ 

số liệu trùng mới được ghi vào sổ cái 
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- Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 

+ Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ 

ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ 

số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế 

toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc 

ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế 

toán chi tiết liên quan. 

Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào 

các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ 

Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ 

khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu 

để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp 

do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có). 

+ Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân 

đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ 

Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được 

dùng để lập các Báo cáo tài chính. 

Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng 

cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có 

trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau 

khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ. 

- Sơ đồ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung (theo sơ đồ số 06) 

• Hình thức kế toán Nhật ký - chứng từ 

- Đặc điểm: Là hình thức kế toán được sử dụng trong các doanh nghiệp 

vừa và lớn, trình độ, năng lực của các bộ kế toán tốt. Đây là hình thức đảm 
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bảo tính chuyên môn hóa và phân công lao động kế toán. Hình thức này có 

đặc điểm chủ yếu sau: 

+ Tập hợp và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có 

của các tài khoản kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các 

tài khoản đối ứng Nợ.  

+ Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo 

trình tự thời gian với việc hệ thống hoá các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế 

(theo tài khoản) vào một sổ kế toán tổng hợp riêng biệt là sổ Nhật ký - chứng 

từ. Kế toán lấy bên Có của Tài khoản kế toán làm tiêu thức phân loại các 

nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh, tức là cá nghiệp vụ phát sinh liên đến 

bên Có của một tài khoản thì được tập hợp ghi vào Nhật ký – chứng từ mở 

cho bên Có của tài khoản đó. Khi ghi vào Nhật ký – chứng từ thi ghi theo 

quan hệ đối ứng tài khoản. Vì vậy số cộng cuối tháng ở Nhật ký – chứng từ 

chính là định khoản kế toán để ghi vào sổ cái. Như vậy Nhật ký chứng từ vừa 

là sổ nhật ký vừa là chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ cái. 

+ Kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên 

cùng một sổ kế toán và trong cùng một quá trình ghi chép.  

+ Sử dụng các mẫu sổ in sẵn các quan hệ đối ứng tài khoản, chỉ tiêu 

quản lý kinh tế, tài chính và lập báo cáo tài chính. 

+ Không cần lập Bảng đối chiếu số phát sinh các tài khoản tổng hợp vì 

số cộng ở các Nhật ký – chứng từ là các định khoản kế toán ghi Nợ, ghi Có 

vào các tài khoản phải cân bằng nhau. 

- Hệ thống sổ: Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ gồm có các loại sổ 

kế toán sau: 

+ Sổ kế toán tổng hợp gồm: Nhật ký chứng từ; Bảng kê; Sổ Cái;  
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+ Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết gồm: Sổ kế toán chi tiết vật tư, Sổ kế toán 

chi tiết tài sản cố định, Sổ kế toán chi tiết nợ phải thu, phải trả… 

  Ưu điểm: Giảm ghi chép trùng lặp, giảm khối lượng ghi chép hàng 

ngày, nâng cao năng suất lao động cho cán bộ kế toán. Tiện lợi cho việc 

chuyên môn hóa cán bộ kế toán. 

   Nhược điểm: Mẫu sổ phức tạp, không phù hợp với các đơn vị quy mô 

nhỏ, ít nghiệp vụ kinh tế hoặc đơn vị có trình độ cán bộ kế toán còn yếu.  

- Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ  

+ Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số 

liệu ghi trực tiếp vào các Nhật ký - Chứng từ hoặc Bảng kê, sổ chi tiết có liên 

quan. Đối với các loại chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh nhiều lần hoặc 

mang tính chất phân bổ, các chứng từ gốc trước hết được tập hợp và phân loại 

trong các bảng phân bổ, sau đó lấy số liệu kết quả của bảng phân bổ ghi vào 

các Bảng kê và Nhật ký - Chứng từ có liên quan. 

Đối với các Nhật ký - Chứng từ được ghi căn cứ vào các Bảng kê, sổ chi 

tiết thì căn cứ vào số liệu tổng cộng của bảng kê, sổ chi tiết, cuối tháng 

chuyển số liệu vào Nhật ký - Chứng từ. 

+  Cuối tháng khoá sổ, cộng số liệu trên các Nhật ký - Chứng từ, kiểm 

tra, đối chiếu số liệu trên các Nhật ký - Chứng từ với các sổ, thẻ kế toán chi 

tiết, bảng tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các Nhật 

ký - Chứng từ ghi trực tiếp vào Sổ Cái. 

Đối với các chứng từ có liên quan đến các sổ, thẻ kế toán chi tiết thì 

được ghi trực tiếp vào các sổ, thẻ có liên quan. Cuối tháng, cộng các sổ hoặc 

thẻ kế toán chi tiết và căn cứ vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết để lập các Bảng 

tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản để đối chiếu với Sổ Cái. 
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Số liệu tổng cộng ở Sổ Cái và một số chỉ tiêu chi tiết trong Nhật ký - 

Chứng từ, Bảng kê và các Bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài 

chính. 

- Sơ đồ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ (theo sơ đồ số 

07) 

• Hình thức kế toán trên máy vi tính 

- Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính: Đặc trưng cơ 

bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán được thực 

hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế 

toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán hoặc 

kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế toán không 

hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đầy đủ sổ kế toán 

và báo cáo tài chính theo quy định.  

 - Các loại sổ của Hình thức kế toán trên máy vi tính: Phần mềm kế toán 

được thiết kế theo Hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế 

toán đó nhưng không hoàn toàn cần thiết phải  giống mẫu sổ kế toán ghi bằng 

tay.  

- Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính  

+  Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, 

xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính 

theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Theo quy trình 

của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng 

hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký- Sổ Cái...) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.  
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+ Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện 

các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số 

liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo 

chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế 

toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính 

sau khi đã in ra giấy. Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy 

định. Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in 

ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về 

sổ kế toán ghi bằng tay.  

- Sơ đồ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính (theo sơ đồ số 08) 

 Như vậy, mỗi hình thức kế toán có nội dung, ưu nhược điểm và phạm 

vi áp dụng thích hợp. Trong mỗi hình thức kế toán có những quy định cụ thể 

về số lượng, kết cấu, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa cá 

sổ kế toán. Trình tự ghi sổ theo từng hình thức có thể khái quát lại như sau :  

(1) Kiểm tra đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ 

(2) Ghi sổ kế toán chi tiết 

(3) Ghi sổ kế toán tổng hợp 

(4) Kiểm tra đối chiếu số liệu 

(5) Tổng hợp số liệu lập báo cáo tài chính. 

Do vậy, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong năm hình thức kế toán 

nêu ra để ghi sổ kế toán. Từ hình thức kế toán đã lựa chọn doanh nghiệp phải 

căn cứ vào hệ thống sổ kế toán do Bộ tài chính quy định để chọn một hệ 

thống sổ kế toán chính thức và duy nhất áp dụng phù hợp với quy mô, đặc 

điểm sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế 

toán cũng như các giao dịch kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp theo hệ thống 

các tài khoản kế toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn và theo phương pháp kế 

toán quy định trong chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. 
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 Hệ thống sổ kế toán phải đảm bảo phản ánh và cung cấp đầy đủ các 

thông tin kinh tế - tài chính để lập bào cáo tài chính và đáp ứng các nhu cầu 

khác về quản lý, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống sổ kế toán 

bao gồm sổ tổng hợp và sổ chi tiết. 

Sổ tổng hợp dùng để phân loại, tổng hợp thông tin kinh tế tài chính theo 

nội dung kinh tế. Sổ kế toán chi tiết dùng để theo dõi chi tiết các thông tin tùy 

theo yêu cầu của quản lý kinh doanh và cung cấp thông tin kinh tế tài chính 

để lập các báo cáo kế toán. 

Doanh nghiệp được cụ thể hoá hệ thống sổ kế toán đã chọn để phục vụ 

yêu cầu quản lý kinh doanh tại doanh nghiệp. 

d. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 

- Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán 

dùng để tổng hợp, thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính và kết quả hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải lập các báo cáo tài 

chính gồm:  

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. 

Doanh nghiệp phải chấp hành đúng quy định về các mẫu biểu, nội dung, 

phương pháp tính toán, trình bày, thời gian lập và nộp báo cáo tài chính theo 

quy định của Chuẩn mực và các chế độ kế toán hiện hành. 

Doanh nghiệp được bổ sung, cụ thể hoá: Báo cáo kế toán quản trị, bổ 

sung các chỉ tiêu cần giải thích trong bảng thuyết minh báo cáo tài chính, 

chuyển đổi báo cáo tài chính theo mẫu của công ty mẹ... 
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- Tổ chức lập báo cáo tài chính 

Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm. Việc 

lập báo cáo tài chinh phải căn cứ vào số liệu sau khi khoá sổ kế toán. Doanh 

nghiệp có cá đơn vị kế toán cấp cơ sở hoặc có công ty con thì ngoài việc phải 

lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó còn phải lập báo cáo tài chính tổng 

hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên bào 

cáo tài chính của các đơn vị  kế toán cấp cơ sở, hoặc công ty con theo quy 

định của Bộ tài chinh. 

Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình 

bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Trường hợp báo cáo tài chính trình bày 

khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do. 

Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký. Người ký bào cáo tài chính phải chịu 

trách nhiệm về nội dung của báo cáo. 

- Tổ chức thực hiện nộp và công khai báo cáo tài chính 

Doanh nghiệp phải tổ chức thực hiện nộp báo cáo tài chính cho các cơ 

quan quản lý nhà nước theo thời hạn quy định. 

Doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức công khai báo cáo tài chính và tổ 

chức thực hiện công khai báo cáo tài chính theo năm chế độ quy định. 

Doanh nghiệp có các đơn vị kế toán cấp cơ sở khi công khai báo cáo tài 

chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất phải công khai cả báo cáo tài 

chính của các đơn vị kế toán cấp cơ sở và báo cáo tài chinh của các công ty 

con. 

Khi thực hiện công khai báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải công khai 

theo các nội dung sau: Tình hình tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu; Kết quả 
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hoạt động kinh doanh; trích lập và xử lý các quỹ; thu nhập của người lao 

động. 

Báo cáo tài chinh của doanh nghiệp đã được kiểm toán khi công khai 

phải kèm theo kết luận của tổ chức kiểm toán. 

Doanh nghiệp có thể tổ chức công khai báo cáo tài chính theo các hình 

thức sau:  

Ø Phát hành ấn phẩm 

Ø Thông báo bằng văn bản 

Ø Niêm yết hoặc 

Ø Các hình thức khác theo quy đinh của pháp luật 

2.1.4 Tổ chức kiểm tra kế toán 

Doanh nghiệp phải tự tổ chức kiểm tra kế toán và chịu sự kiểm tra kế 

toán của cơ quan có thẩm quyền và không quá một lần kiểm tra trong cùng 

một năm. Việc kiểm tra kế toán chi được thực hiện khi có quyết định kiểm tra 

cùng nội dung trong một năm. Việc kiểm tra kế toán chỉ được thực hiện khi 

có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật với các 

nội dung kiểm tra được quy định trong quyết định kiểm tra, gồm: Kiểm tra 

việc thực hiện các nội dung công tác kế toán; kiểm tra việc tổ chức bộ máy kế 

toán và người làm kế toán; Kiểm tra việc thực hiện tổ chức quản lý hoạt động 

nghề nghiệp kiểm toán; kiểm tra việc chấp hành các quy đinh khác của pháp 

luật về kế toán 

Doanh nghiệp có trách nhiệm phải cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán 

tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình cá nội dung 

theo yêu cầu của đoạn kiểm tra và thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra kế 

toán. Đồng thời doanh nghiệp có quyền được từ chối kiểm tra nếu thấy việc 

kiểm tra không đúng thẩm quyền  hoặc nộ dung kiểm tra trái với quy định của 

pháp luật, khiếu nại về kết luận của đoàn kiểm tra kế toán với cơ quan có 
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thẩm quyền quyết định  kiểm tra kế toán. Trường hợp không đồng ý với kết 

luận của cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán thì thực hiện 

theo quy định của pháp luật 

Đơn vị kế toán cấp trên, công ty mẹ trong đó có Tổng công ty nhà nước 

có quyền và chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán cấp 

cơ sở, các công ty con. 

2.1.5 Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức công tác kế toán 

Các quy định của pháp luật hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin 

trong tổ chức hệ thống kế toán tại Việt Nam đã được thể hiện kể từ Luật Kế 

toán Việt Nam - Luật số 03/2003/QH11 (Luật Kế toán 2003). Đáp ứng yêu 

cầu của hội nhập, sau hơn 13 năm triển khai thực hiện, với những yêu cầu, đổi 

mới từ thực tiễn Quốc hội đã thông qua Luật Kế toán sửa đổi - Luật số 

88/2015/QH13 (Luật Kế toán 2015) thay thế cho Luật Kế toán 2003. So với 

Luật Kế toán năm 2003, Luật số 88/2015/QH13 đã đề cập nhiều hơn tới các 

quy định ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực kế toán. Điển hình như: 

- Về quy định chứng từ điện tử: Luật Kế toán 2015 đã quy định cụ thể 

hơn về giá trị của chứng từ điện tử: “Khi chứng từ bằng giấy được chuyển 

thành chứng từ điện tử để giao dịch, thanh toán hoặc ngược lại thì chứng từ 

điện tử có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế, tài chính, chứng từ bằng giấy 

chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi và kiểm tra, không có hiệu lực để giao 

dịch, thanh toán”;  

- Về chữ ký trên chứng từ điện tử: Luật Kế toán 2015 quy định cụ thể 

hơn, chữ ký của chứng từ điện tử đều có giá trị như chứng từ bằng giấy; 

- Về lập và lưu trữ chứng từ kế toán: Theo quy định của Luật Kế toán 

2015 thì chứng từ không nhất thiết phải in ra giấy như quy định của Luật Kế 

toán 2003, mà có thể thực hiện lưu trữ trên các phương tiện điện tử khi đủ 



40 
 

điều kiện bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và tra cứu được trong 

thời hạn lưu trữ. 

Điều này hoàn toàn phù hợp với Luật Giao dịch điện tử số 

51/2005/QH11 (Thông điệp dữ liệu được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ 

liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình 

thức tương tự khác; Thông tin trong thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá 

trị pháp lý chỉ vì thông tin đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu. 

Thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc khi đủ điều kiện); 

- Về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán: Tương tự như lập và 

lưu trữ chứng từ, việc lưu trữ sổ kế toán theo Luật Kế toán 2015 không nhất 

thiết phải in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán 

năm, mà có thể thực hiện lưu trữ sổ kế toán trên các phương tiện điện tử khi 

bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và tra cứu được trong thời hạn lưu 

trữ; 

- Về chữa sổ kế toán: Luật Kế toán 2003 và Luật Kế toán 2015 đều cho 

phép sửa chữa sổ kế toán theo đúng phương pháp chữa sổ quy định, nếu đơn 

vị ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử thì ghi điều chỉnh bằng cách lập 

“chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng. 

2.2  Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp 

Trong bối cảnh hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, các hoạt động kinh 

doanh thể hiện tính cạnh tranh ngày càng đa dạng, phức tạp và quyết liệt. Vì 

vậy, nhu cầu thông tin phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị doanh 

nghiệp trở nên quan trọng và bức thiết đòi hỏi có một tổ chức công tác kế toán 

khoa học, hợp lý. Tổ chức công tác kế toán bị ảnh hưởng bởi các nhân tố cơ 

bản sau: 

- Môi trường pháp lý bao gồm toàn bộ hệ thống các văn bản pháp luật 

quy định về doanh nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến tổ chức 
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công tác kế toán doanh nghiệp như Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, hệ thống 

chuẩn mực kế toán, nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán 

doanh nghiệp, các văn bản pháp quy khác có liên quan đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh lĩnh vực, ngành nghề… Vì vậy, tổ chức công tác kế toán cần phải 

nắm vững hệ thống văn bản pháp luật quy định về kế toán, tài liệu vận dụng 

cho phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp. 

- Nhu cầu thông tin kế toán ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán 

doanh nghiệp: tổ chức công tác kế toán phải đáp ứng nhu cầu thông tin kế 

toán quản trị đặc biệt nhu cầu cung cấp thông tin chính xác cho nhà quản trị. 

- Yêu cầu kiểm soát công ty: yêu cầu kiểm soát quy định hệ thống kiểm 

soát nội bộ công ty thay đổi suốt quá trình hoạt động. Khi có thay đổi này, 

quan điểm tính trung thực đáng tin cậy của thông tin kế toán bị ảnh hưởng hay 

doanh nghiệp chấp nhận rủi ro cao cho việc quyết định kinh doanh hay việc 

quản lý tài sản. Điều này dẫn đến việc vận dụng các phương pháp kế toán 

khác nhau ảnh hưởng đến tổ chức kế toán của doanh nghiệp. Ví dụ việc thay 

đổi phương pháp quản lý hàng tồn kho từ phương pháp kê khai thường xuyên 

sang phương pháp kiểm kê định kỳ bắt nguồn từ quan điểm chấp nhận rủi ro, 

mất hàng tồn kho, chấp nhận rủi ro thông tin giá trị hàng tồn kho, giá vốn 

hàng bán không chính xác. 

- Công nghệ thông tin có ảnh hưởng lớn đến tổ chức công tác kế toán tại 

doanh nghiệp, ảnh hưởng từ phần cứng, khả năng xử lý, tốc độ xử lý hay ảnh 

hưởng tới phần mềm phát triển hệ thống quản trị tài liệu, giải pháp lưu trữ, xử 

lý, lưu trữ, truy xuất thông tin, giải pháp đảm bảo an toàn cho tài liệu, thông 

tin môi trường máy tính, tổ chức công tác kế toán bị ảnh hưởng khả năng 

cung cấp thông tin, chia sẻ thông tin hệ thống mạng nội bộ (LAN), internet 

công nghệ phần cứng, phần mềm phát triển với tốc độ nhanh ngày càng cung 

cấp nhiều giải pháp hữu ích cho kế toán, điều này dễ dẫn đến sự thay đổi tổ 
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chức công tác kế toán. Ví dụ doanh nghiệp có nhiều công ty nội bộ, lựa chọn 

hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung hay phân tán, cần cân nhắc việc 

ứng dụng công nghệ thông tin cho phù hợp. Nếu doanh nghiệp có hệ thống hạ 

tầng mạng tốt, hệ thống internet riêng mua phần mềm kế toán xử lý, chuyển 

giao tài liệu dựa trên mạng internet, doanh nghiệp cần vận dụng tổ chức bộ 

máy kế toán tập trung. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương này tác giả đã đưa ra những lý luận chung về tổ chức công 

tác kế toán trong doanh nghiệp gồm có: khái quát về đơn vị kế toán, các 

nguyên tắc, nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Đồng thời, 

tác giả đã nêu lên các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong 

doanh nghiệp. 

Thực hiện tốt các nội dung trên đây sẽ đảm bảo cho việc tổ chức công 

tác kế toán trong các doanh nghiệp được khoa học và hợp lý. Việc này đòi hỏi 

các doanh nghiệp phải phát huy tối đa thực lực của mình, huy động sức sáng 

tạo của đội ngũ lãnh đạo, vận dụng linh hoạt lý luận và thực tiễn vào điều 

kiện, đặc điểm của doanh nghiệp mình. Việc đó sẽ thúc đẩy công tác kế toán 

trong các doanh nghiệp thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình. Đảm 

bảo cho kế toán cung cấp được kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin 

kinh tế phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý 

kinh tế, giúp cho các doanh nghiệp có điều kiện phát triển bền vững trong nền 

kinh tế thị trường. 
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CHƯƠNG 3 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH 

3.1 Khái quát về Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 

Tên giao dịch: HOA LINH PHARMA CO., LTD 

Mã số thuế: 0101225867 

Địa chỉ: B19, D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội 

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Ánh 

Ngày cấp giấy phép: 18/10/2001             Ngày hoạt động: 01/01/2002  

Điện thoại: 04 37556477 – 373557601    Fax: (844) 37556478 

Tiền thân của Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh là công ty TNHH 

Nata (tên giao dịch Nata Pharmaceutical Company Limited) được thành lập 

ngày 18 tháng 10 năm 2001 theo đăng ký kinh doanh số 0102003656 do Sở 

kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Trụ sở chính đặt tại số 1 Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Được thành lập tháng 10/2001, sản xuất và phân phối hai mặt hàng chính: 

dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương và sản phẩm khử mùi hôi dạng xịt Zuchi. 

Liên tục trong 6 năm (2001-2007), Dạ Hương và Zuchi là những sản phẩm tiêu 

biểu và luôn giành chỗ đứng tin cậy trên thị trường người tiêu dùng. Đặc biệt, 

Dạ Hương không chỉ là nhãn hiệu dung dịch vệ sinh phụ nữ được ưa chuộng 

nhất tại Việt Nam, có mặt khắp 64 tỉnh thành trên toàn quốc mà còn được xuất 

khẩu và ưa chuộng tại thị trường các nước lân cận như Lào, Campuchia… Bên 

cạnh đẩy mạnh sản xuất và phân phối 2 mặt hàng Dạ Hương và Zuchi, công tác 

đầu tư cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới luôn được coi trọng, đặc biệt là 
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các sản phẩm đông dược. Tháng 6/2002, xưởng sản xuất Đông Nam Dược Hoa 

Linh được xây dựng và đi vào hoạt động. Các sản phẩm đông dược: Thuốc ho 

cao cấp Bảo Thanh, viên ngậm Ngọc Hầu, viên ngừa mụn Hoa Linh, thông táo 

Hoa Linh lần lượt ra mắt thị trường và nhanh chóng nhận được sự quan tâm, 

tin dùng của khách hàng. Sự ủng hộ của khách hàng là động lực to lớn để công 

ty tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tháng 

10/2006, để đáp ứng nhu cầu thị trường và yêu cầu của việc mở rộng sản xuất, 

nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP được khởi công xây dựng tại khu công 

nghiệp thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Tây, dự kiến khánh thành và đi vào 

hoạt động vào tháng 1/2008. Nhà máy được trang bị nhiều dây truyền sản xuất 

hiện đại gồm: dây truyền sản xuất mỹ phẩm, thuốc đông dược và thực phẩm 

chức năng. Tháng 10/2007, công ty chính thức đổi tên thành Công ty TNHH 

Dược phẩm Nata-Hoa Linh. Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, Dược 

phẩm Nata-Hoa Linh sẽ tiếp tục những nỗ lực không ngừng đưa thương hiệu 

Nata-Hoa Linh thực sự trở thành một thương hiệu tin cậy cho sức khỏe người 

tiêu dùng. Tháng 02/2010, Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoa Linh, thể hiện sự hài hòa và thống nhất với biểu tượng logo Hoa Linh hình 

bông sen cách điệu. Không dừng lại ở đó, Hoa Linh là một thương hiệu dược 

phẩm ngày càng được biết đến nhiều và có vị thế nhất định trong lĩnh vực y 

dược nội địa. Hoa Linh trở thành cái tên quen thuộc và dành được nhiều tình 

cảm của người tiêu dùng khắp cả nước. trình dược viên các tỉnh. 

3.1.2 Tổ chức bộ máy của công ty 

Tổ chức bộ máy công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh gồm: 

• Giám đốc: là người phụ trách chung quản lý nhà máy và điều hành 

mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động thường ngày của 

công ty. Thực hiện kế họach kinh doanh và phương án đầu tư của công ty. 

Bên cạnh đó đưa ra các phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội 

bộ công ty như bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề xuất cách chức các chức danh quản 
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lý trong công ty. Ngoài ra còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác và tuân thủ 

một số nghĩa vụ của người quản lý công ty theo quy định của pháp luật, chịu 

trách nhiệm trước nhà nước về mọi hoạt động của công ty.  

• Phó giám đốc: là người giúp đỡ giám đốc trong việc quản lý điều 

hành sản xuất kinh doanh, thay mặt giám đốc khi đi vắng. 

 Phó giám đốc phụ trách sản xuất: Quản lý các phân xưởng sản xuất 

chế thuốc, phân xưởng phụ cơ điện, phân xưởng chế phẩm. Bên cạnh đó 

còn quản lý nhân viên các phân xưởng. Định ra kế hoạch cho các nhân viên. 

+ Phòng kế hoạch sản xuất: Phối hợp với các phòng ban, đơn vị, nhà 

máy trong Công ty xây dựng, tổng hợp kế hoạch SXKD hàng năm của Công 

ty. Xây dựng, lập kế hoạch vật tư từng tháng theo quy định cho từng hoạt 

động sản xuất trình Phó Giám đốc phụ trách sản xuất và giám đốc phê 

duyệt. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo tổng hợp về công tác kế hoạch 

kịp thời và chính xác đúng quy định của công ty.  

+ Phòng điều hòa sản xuất: dựa trên doanh thu bán hàng cũng như nhu 

cầu tiêu thụ về sản phẩm đang được ưa chuộm để đề ra phương án, cân đối 

số lượng, sản phẩm sản xuất hàng năm. 

+ Phòng an toàn sản xuất: thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn lao 

động. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện về an toàn lao động và đề 

xuất, tạo điều kiện để công ty luôn đáp ứng tốt các yêu cầu về an toàn, vệ 

sinh lao động, tránh được những tai nạn lao động trong quá trình sản xuất, 

làm việc tại công ty, đặc biệt là dưới các nhà máy. 

 Phó giám đốc khoa học công nghệ: quản lý Phụ trách chuyên môn về 

tình hình nghiên cứu sản phẩm mới hiện có của công ty. Tham mưu cho 

công ty về tình hình biến động dược phẩm trong nước, đưa ra các chiến lược 

phát triển sản phẩm của công ty. Bên cạnh đó còn quản lý nhân viên các 

phân xường. Định ra kế hoạch cho các nhân viên. 
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+ Phòng nghiên cứu phát triển: nhiệm vụ là đánh giá tuổi thọ các mặt 

hàng đang sản xuất, mức độ sai hỏng của các mặt hàng nếu có. Cùng với 

phòng marketing nắm bắt về nghiên cứu các sản phẩm mới trên giác độ 

phòng thí nghiệm để từ đó triển khai ứng dụng sản xuất. 

+ Phòng kỹ thuật: Nghiên cứu cải tiến các mặt hàng, sản phẩm của 

công ty đang sản xuất để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. 

Quản lý các định mức kỹ thuật (mức tiêu hao năng lượng, vật tư các sản 

phẩm).  

+ Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS): quản lý tiêu chuẩn và 

chất lượng sản phẩm; kiểm tra nghiệm thu sản phẩm trong toàn Công ty. 

  Phó giám đốc kinh doanh: có nhiệm vụ là xây dựng kế hoạch ngắn 

hạn và dài hạn của công ty. Trên cơ sở kế hoạch của các phòng xây dựng kế 

hoạch bao gồm: sản xuất kinh doanh, tài chính, lao động, xây dựng và đầu 

tư, và các kế hoạch liên quan đến hoạt động của công ty. Tham khảo ý kiến 

của các phòng ban có liên quan để phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế 

hoạch dự trữ lưu thông, và các kế hoạch khác của công ty. Dự báo thường 

xuyên về cung cầu, giá cả thi trường dược phẩm trong phạm vi toàn quốc 

nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó cân đối lực lượng hàng 

hóa và có kế hoạch điều hòa hợp lý trong sản xuất lưu thông góp phần bình 

ổn thị trường đạt hiệu quả kinh doanh trong công ty, tổ chức quản lý các 

thông tin kinh tế, báo cáo thống kê để tổng hợp báo cáo thường xuyên theo 

định kỳ lên giám đốc hoặc báo cáo đột xuất khi giám đốc có yêu cầu. Ngoài 

ra, còn phải đảm bảo thông tin kinh tế đối với những người không có trách 

nhiệm để tránh thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của công ty.  

+ Phòng bán hàng – Marketing: có nhiệm vụ nắm bắt tình hình tiêu thụ 

sản phẩm của công ty, giới thiệu sản phẩm và đưa ra các dự báo; Xây dựng và 

giám sát việc thực thi các chính sách marketing nhằm đảm bảo và thúc đẩy 
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việc tiêu thụ sản phẩm của công ty; thực hiện việc giao hàng đến các khách 

hàng; tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất và nhận đơn hàng của khách 

hàng. Ngoài ra còn có nhiệm vụ thiết kế ý tưởng quảng cáo sản phẩm, quảng 

bá thương hiệu, tổ chức và lên kế hoạch rồi thực hiện các kế hoạch Marketing 

của công ty. Phối hợp với các phòng khác để đưa ra kế hoạch kinh doanh 

nghiên cứu cung cầu trên thị trường. Nghiên cứu thị trường rồi tham mưu cho 

ban lãnh đạo tình hình tiêu thụ sản phẩm. 

 Kế toán trưởng: 

+ Phòng tài chính kế toán có nhiệm vụ: Tham mưu cho ban lãnh đạo 

công ty trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính – kế toán, trong đó 

đánh giá sử dụng tài sản, tiền vốn theo đúng chế độ tài chính của công ty của 

Nhà Nước. Tổ chức quản lý kế toán, kiểm tra việc hoạch toán kế toán theo 

đúng chế độ công ty. Định kỳ tập hợp phản ánh cung cấp các thông tin cho 

lãnh đạo công ty về tình hình biến động các nguồn vốn, hiệu quả sử dụng tài 

sản vật tư, tiền vốn của công ty. Tổ chức hạch toán kế toán trực tiếp hoạt động 

sản xuất kinh doanh của văn phòng công ty. Theo dõi công nợ của công ty, 

phản ánh và đề xuất kế hoạch thu, chi tiền mặt và các hình thức thanh toán 

khác. Thực hiện công tác đối nội và thanh toán quốc tế. Chấm công và tính 

lương thưởng, bảo hiểm xã hội trả lương cho công nhân viên trong công ty.  

+ Phòng hành chính: Quản lý hồ sơ lý lịch nhân viên toàn công ty, giải 

quyết thử tục và chế độ tuyển dụng thôi việc, bổ nhiệm, bãi miễn, kỷ luật, 

khen thưởng, nghỉ hưu … Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ, thi tay nghề cho cán bộ, nhân viên và công nhân cho toàn 

công ty. Nghiên cứu và tổ chức lao động khoa học, xây dựng các định mức 

lao động, giá thành của lao động trên đơn vị sản phẩm (cùng các phòng 

nghiệp vụ) cho các đơn vị trực thuộc. Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành 

chính và con dấu. Thực hiện công tác lưu trữ các tài liệu thường và tài liệu 
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quan trọng. Xây dựng lịch công tác, lịch giao ban, hội hợp, sinh hoạt định kỳ, 

bất thuờng. 

Mô hình bộ máy tổ chức công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sơ đồ 3.1 Bộ máy tổ chức công tác kế toán  
tại công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 

(Nguồn: Phòng Hành chính – Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh) 
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3.1.3 Đặc điểm lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

Hoa Linh là một thương hiệu dược phẩm ngày càng được biết đến nhiều 

và có vị thế nhất định trong lĩnh vực y dược nội địa. Hoa Linh cũng trở thành 

cái tên quen thuộc và dành được nhiều tình cảm của người tiêu dùng khắp cả 

nước. 

- Với lĩnh vực kinh doanh của Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh là 

dược phẩm nên nhiệm vụ quan trọng là tạo dựng các sản phẩm phòng và điều 

trị hiệu quả các chứng bệnh vì một mục tiêu nâng cao sức khỏe, chất lượng 

cuộc sống của tất cả mọi người cộng thêm công tác nghiên cứu các bài thuốc, 

cây thuốc quý của Việt Nam nhằm phát triển các giá trị thuần Việt, cổ vũ tinh 

thần yêu quý sử dụng dược phẩm Việt Nam, từng bước đưa sản phẩm ra thị 

trường thế giới. 

- Với chức năng nghiên cứu và phát triển di sản các bài thuốc quý, cây 

thuốc quý của Việt Nam; Tạo dựng các sản phẩm chất lượng, có thương hiệu, 

có uy tín trên thị trường vì sức khỏe người Việt; Phát triển các giá trị thuần 

Việt, cố gắng từng bước xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc dược liệu Việt 

Nam ra thế giới; Luôn cổ vũ tinh thần yêu quý và sử dụng dược phẩm Việt 

Nam; Tạo điều kiện công ăn việc làm cho người lao động, trả thù lao xứng 

đáng với những đóng góp của nhân viên cho công ty; Thực hiệc trách nhiệm 

nghĩa vụ với Nhà nước. 

- Hiện nay các sản phẩm của Hoa Linh rất đa dạng, nhiều mặt hàng tiêu 

biểu như: Trà tan Bảo Bảo, Siro thông táo Hoa Linh, Dung dịch vệ sinh phụ 

nữ Dạ Hương, Viên ngậm Ngọc Hầu, Thuốc ho cao cấp Bảo Thanh, Viên 

dưỡng khớp Bảo Cốt Khang, Dung dịch vệ sinh mũi OXYMAX…Ngoài ra 

Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh còn sản xuất nhiều sản phẩm khác để 

phục vụ phân phối cho một số công ty Dược phẩm. 
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- Công ty TNHH Dược phẩm Hoa là doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, 

kinh doanh dược phẩm với vốn điều lệ 50 tỷ. Hoa Linh liên tục đầu tư cơ sở 

vật chất và nguồn nhân lực nhằm cung cấp những sản phẩm chất lượng đáp 

ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiện nay công ty Dược phẩm Hoa 

Linh đã có 2 nhà máy đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc theo 

khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới (WHO-GMP, GLP, GSP) tại khu Công 

nghiệp Phùng, Đan Phượng, Hà Nội và khu Công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam 

với hơn 400 cán bộ nhân viên.  

- Với đặc thù là công ty lớn chuyên sản xuất kinh doanh dược phẩm nên 

Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh có tổ chức công tác kế toán khác với 

các công ty chỉ sản xuất hoặc kinh doanh, thương mại. Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ rất cao, đạt trên 300 tỷ mỗi năm theo Báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh của công ty (theo phụ lục số 05). Công ty đã sản xuất và 

phân phối một số sản phẩm được nhiều người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn 

trong nhiều năm qua như (Dạ hương, Bảo Thanh…), góp phần nâng cao uy 

tín, chất lượng thuốc sản xuất trong nước. Mạng lưới tiêu thụ của Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoa Linh trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước, thông 

qua các doanh nghiệp bản sỉ, các nhà phân phối có uy tín rồi đến các đơn vị 

bán lẻ như siêu thị, nhà thuốc, tiệm tạp hóa…Mạng lưới phân phối sản phẩm 

được chia làm bốn khu vực chính gồm khu vực 1 là các tỉnh phía Bắc Đồng 

Bằng Bắc Bộ, khu vực 2 là các tỉnh phía Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, khu vực 3 

là các tỉnh miền Trung, khu vực 4 là các tỉnh miền Nam. Ngoài các nhà phân 

phối rộng khắp từng tỉnh thành và thành phố, các trình dược viên được đào 

tạo bài bản cũng được phân chia từng khu vực, địa bàn cụ thể để đảm bảo 

kênh phân phối được lưu thông hiệu quả nhất. Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoa Linh đã xuất khẩu một số sản phẩm sang các thị trường các nước như: 

Lào, Campuchia, Myamar và đang mở rộng thị trường sang Ấn Độ, một số 

nước Châu Phi. Công ty sử dụng nhiều kênh phân phối khác nhau để phân 
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phối sản phẩm của mình đến người tiêu dùng. Có thể kênh phân phối trực tiếp 

cho người tiêu dùng, hoặc qua một trung gian hoặc hai trung gian hay nhiều 

trung gian.  

Chính vì vậy chứng từ, sổ sách, báo cáo của công ty rất nhiều, đa dạng, 

đặc thù đòi hỏi bộ phận kế toán phải xử lý số lượng công việc lớn, đảm bảo 

cung cấp được thông tin chính xác, kịp thời cho nhà quản trị. Để đạt được 

những yêu cầu đó, tổ chức công tác kế toán của công ty phải khoa học, hợp lý 

và liên tục đổi mới để phù hợp với yêu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh của 

công ty và hội nhập với thế giới. 

3.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoa Linh 

Để nghiên cứu, mô tả và đánh giá được thực trạng tổ chức kế toán tại 

Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh tác giả đã sử dụng phương pháp phỏng 

vấn theo mẫu phiếu phỏng vấn (theo phụ lục số 01). Đối tượng khảo sát là: kế 

toán trưởng và bộ phận kế toán của công ty. Tác giả đã so sánh giữa cơ sở lý 

thuyết và thực tế phỏng vấn để mô tả và đánh giá thực trạng tổ chức công tác 

kế toán tại công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh như sau: 

3.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 

3.2.1.1 Mô hình bộ máy kế toán 

Theo kết quả phỏng vấn Công ty có quy mô sản xuất, kinh doanh lớn, có 

02 nhà máy, chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đại lý bán buôn 

khắp cả nước nhưng tổ chức công tác kế toán theo hình thức tổ chức bộ máy 

kế toán tập trung: Phòng Tài chính – kế toán làm công tác kiểm tra, theo dõi, 

tổng hợp, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của toàn công ty và tại nhà 

máy có các kế toán làm nhiệm vụ thu thập, xử lý và hạch toán chứng từ ban 

đầu. Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh có tài khoản, mã số thuế, con dấu 

và hạch toán độc lập với công ty. 
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3.2.1.2 Phân công nhiệm vụ của từng kế toán 

Theo kết quả phỏng vấn, khối lượng công việc kế toán bao gồm các 

nhiệm vụ gắn với quá trình sản xuất, kinh doanh, bộ phận kế toán có 11 

người, đều đã tốt nghiệp đại học, trình độ tương đối đồng đều,100% tốt 

nghiệp chuyên ngành kế toán, tuổi nghề từ 2 đến 17 năm. Bộ phận kế toán 

chịu sự quản lý trực tiếp từ Giám đốc công ty. Kế toán được phân công phụ 

trách nhiều phần hành dưới sự chỉ đạo của Kế toán trưởng. Phòng tài chính kế 

toán gồm có 09 kế toán, là phòng kế toán trung tâm của công ty và có 02 kế 

toán phụ trách tại 02 nhà máy: 

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh: 
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(Nguồn: Phòng Tài chính kế toán – Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh) 
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Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận như sau:  

- Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo về việc tổ chức 

các hoạt động tài chính và kế toán của doanh nghiệp. Phụ trách chung về công 

tác KTTC và KTQT, có nhiệm vụ hướng dẫn cho các nhân viên trong phòng 

về chế độ, chuẩn mực, và tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp. Hỗ trợ 

cho kế toán trưởng là kế toán tổng hợp và KTQT.  

+ Kế toán tài chính: Do phụ trách KTTC đảm nhiệm, bộ phận này thực 

hiện công việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lập BCTC. Theo 

quy mô của công ty mà mỗi kế toán viên chịu trách nhiệm một phần hành kế 

toán.  

+ Công ty không có bộ phận kế toán quản trị riêng: theo từng phần hành 

KTTC được phân công sẽ phụ trách kiêm KTQT đảm nhiệm, xác định cụ thể 

phương thức quản trị và hệ thống trách nhiệm trong nội bộ doanh nghiệp để 

làm cơ sở xây dựng các nội dung KTQT tại doanh nghiệp. Ngoài việc thu 

thập, xử lý và phân tích các thông tin do phần hành đảm nhiệm, còn phải kết 

hợp với việc thu thập thông tin từ các phòng ban khác như phòng kinh doanh, 

phòng thị trường… phục vụ cho việc cung cấp thông tin cho các chức năng 

quản trị: hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm soát và ra quyết định.  

- Kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ theo dõi các kế toán phần hành, 

XĐKQKD của toàn doanh nghiệp, theo dõi các nguồn vốn, quỹ, lập các 

BCTC, xử lý tổng hợp báo cáo KTQT.  

- Kế toán thanh toán: Theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan 

đến tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Lập kế hoạch thu, chi tiền định kỳ và báo 

cáo nhanh theo yêu cầu của kế toán trưởng, kế toán tổng hợp. Nhận thông tin 

kế hoạch thu, chi tiền từ các phòng ban: phòng kinh doanh, phòng hành chính, 

ban giám đốc, kế toán công nợ,… lập báo cáo dự toán thu chi tiền.  
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- Kế toán giá thành sản xuất và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh 

nghiệp: Tổ chức tập hợp, kết chuyển hoặc phân bổ từng loại chi phí theo đúng 

đối tượng kế toán đã xác định và bằng phương pháp thích hợp đã chọn, cung 

cấp kịp thời những số liệu thông tin tổng hợp về các khoản mục chi phí và 

yếu tố chi phí đã quy định. Xác định giá thành sản phẩm. 

- Kế toán thuế và công nợ:  

+ Kế toán thuế: Theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến 

nghiệp vụ thuế, lập các báo cáo thuế phát sinh tại doanh nghiệp, theo dõi 

doanh thu bán hàng. Cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu cho kế toán tổng 

hợp, lập sổ chi tiết doanh thu theo từng loại hàng hóa.  

+ Kế toán công nợ: Theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan 

đến  tình hình công nợ phải thu, phải trả. Nhận thông tin từ phòng kinh doanh, 

phòng hành chính, các kế toán phần hành, lập kế hoạch thu nợ, trả nợ, sổ chi 

tiết công nợ theo đối tượng, dự toán thanh toán tiền mua hàng hóa, dự toán 

thu tiền bán hàng...  

- Kế toán doanh thu và nợ phải thu:  

Theo dõi doanh thu bán hàng toàn công ty, lập bảng kê bán ra theo mẫu 

báo cáo. Cùng với kế toán hàng hóa, kế toán thanh toán đối chiếu các khoản 

công nợ phát sinh, kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của các phát sinh này. Theo 

dõi tình hình phát sinh công nợ trong phạm vi quản lý quy định, chi tiết theo 

từng đối tượng. Phát hiện những bất hợp lý, mất mát cân đối, các hiện tượng 

nợ đọng, không có khả năng thu hồi báo cáo với kế toán trưởng và ban giám 

đốc để có phương án xử lý. Lập bảng đối chiếu công nợ theo yêu cầu. Cung 

cấp số liệu chi tiết, tổng hợp theo yêu cầu quản lý.  

- Kế toán tiền lương và bảo hiểm:  
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Thực hiện việc kiểm tra tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về 

lao động tiền lương và các khoản trích theo lương. Kiểm tra tình hình sử dụng 

quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ. Tính toán và phân bổ chính xác, 

đúng đối tượng các khoản tiền lương, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào 

chi phí SXKD. Lập báo cáo về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 

thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán. Tổ chức phân tích tình hình sử dụng 

lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.  

- Kế toán hàng hóa, tài sản cố định, vật tư: 

Theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tình hình nhập, 

xuất, tồn kho hàng hóa, vật tư. Cung cấp thông tin về nhập, xuất, tồn hàng 

hóa, vật tư cho phòng kinh doanh. Lập các báo cáo như: sổ chi tiết hàng hóa; 

Bảng tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn hàng hóa, … nhằm cung cấp thông tin về 

hàng hóa, vật tư cho nhà quản trị. 

- Thủ quỹ: Theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thu, chi và tồn 

quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ, báo cáo khi cần cho giám đốc, kế toán trưởng. Thực 

hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt trong công tác thu, 

chi quỹ. 

- Kế toán phụ trách làm việc tại 02 nhà máy có nhiệm vụ hướng dẫn 

kiểm tra công tác kế toán ban đầu, thu nhận kiểm tra chứng từ, ghi chép sổ 

sách, hạch toán nghiệp vụ phục vụ cho nhu cầu quản lý sản xuất kinh doanh 

của từng nhà máy và chuyển chứng từ về phòng tài chính - kế toán của công 

ty để xử lý và tiến hành công tác kế toán. 

Đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, Phòng Tài chính – kế toán 

của Công ty TNHH Dược phẩm Hoa linh có mối quan hệ chặt chẽ với các 

phòng ban khác để các phòng ban cung cấp thông tin, chứng từ, phối hợp 

thanh toán các nghiệp vụ phát sinh tại công ty một cách đầy đủ và nhanh gọn. 
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3.2.2 Thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán 

3.2.2.1 Tổ chức chứng từ kế toán 

Chế độ chứng từ kế toán của công ty áp dụng theo hướng dẫn của Thông 

tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài Chính. Hệ 

thống chứng từ kế toán của công ty và 02 nhà máy được tham khảo mẫu 

chứng từ kế toán tại phụ lục 02 của Thông tư 200/2014/TT-BTC để xây dựng, 

thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất 

kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty, đáp ứng được yêu cầu của Luật kế 

toán và bảo đảm nguyên tác rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm 

soát và đối chiếu. Chứng từ kế toán bao gồm tính chất bắt buộc và tính chất 

hướng dẫn, việc lập, lưu chuyển chứng từ công ty được quy định rất chặt chẽ 

với từng loại chứng từ cụ thể tới khi ghi sổ, lưu trữ và trách nhiệm được phân 

rõ ràng trong những nhân viên kế toán và trong các bộ phận khác có liên 

quan.  

-  Tổ chức chứng từ kế toán:  

Căn cứ các quy định của pháp luật về kế toán và nhu cầu đặc thù của 

công ty sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh xác định:  

+ Chứng từ theo hướng dẫn của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ tài Chính công ty đã vận dụng và sử dụng 05 loại chứng từ 

và các chứng từ ban hành theo các quy định pháp luật khác. 

+ Công ty xác định số lượng, nội dung, kết cấu và quy chế quản lý, sử 

dụng chứng từ kế toán phù hợp cho từng đối tượng kế toán tại công ty. 

+ Danh mục chứng từ kế toán của công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 

(theo phụ lục số 02). 

- Tổ chức chứng từ kế toán của công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 

đảm bảo được nhu cầu: 
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+ Về quản lý: Thông tin trên chứng từ gốc quản lý chặt chẽ các đối 

tượng hạch toán kế toán giúp các bộ phận có liên quan và đặc biệt là nhà quản 

trị của công ty có được các thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ từ đó đưa ra 

quyết định kinh doanh hợp lý. 

+ Về pháp lý: Các chứng từ kế toán được công ty sử dụng có tính pháp 

lý cao, chứng minh sự hình thành của các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công 

ty, là chứng cứ chứng minh tính pháp lý cho mọi hoạt động của công ty. 

+ Về mặt kế toán: Chứng từ của công ty được sử dụng khá đầy đủ và phù 

hợp với từng đối tượng kế toán, trình tự luân chuyển chứng từ được tổ chức 

tốt nên việc ghi sổ và thanh tra kế toán rất thuận lợi. 

- Tổ chức chứng từ kế toán tại công ty tuân thủ và đảm bảo được các 

nguyên tắc: 

+ Nguyên tác thống nhất: hệ thống chứng từ kế toán được tổ chức sử 

dụng thống nhất trong các niên độ kế toán 

+ Nguyên tắc đặc thù: hệ thống chứng từ kế toán được lựa chọn và xây 

dựng gắn với đặc thù sản xuất, kinh doanh của công ty. 

+ Nguyên tắc bằng chứng: Chứng từ kế toán được sử dụng và làm căn cứ 

ghi sổ khi đã được kế toán kiểm tra đầy đủ yếu tố: hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. 

+ Nguyên tắc cập nhật: hiện nay công ty đang cập nhật quy định mới 

nhất của thông tư 200/2014/TT-BTC để thực hiện ghi chép, sử dụng biểu mẫu 

và lưu trữ chứng từ kế toán. 

+ Nguyên tắc hiệu quả: Công tác tổ chức, phát hành, ghi chép, sử dụng 

và lưu trữ chứng từ thể hiện được tính hiệu quả trong nhiều năm gắn với sự 

phát triển ngày càng lớn mạnh của công ty. 

- Nội dung tổ chức chứng từ kế toán 
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+ Công ty xác định danh mục chứng từ kế toán của công ty và chứng từ 

kế toán phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh của công ty vào bản chứng từ. 

+ Các chứng từ kế toán hầu hết được lập trên máy vi tính để đảm bảo 

tính thống nhất, tiết kiệm thời gian. 

+ Chứng từ kế toán tại công ty đảm bảo được các yêu cầu về biểu mẫu, 

đầy đủ về loại chứng từ cũng như yếu tố cần thiết trên chứng từ, chữ ký hợp 

lệ, hợp pháp và các quy định khác. 

- Mục đích và các loại chứng từ sử dụng tại công ty: 

+ Chế độ chứng từ về lao động tiền lương 

Mục đích: Các chứng từ thuộc chỉ tiêu lao động tiền lương được lập 

nhằm mục đích theo dõi tình hình sử dụng thời gian lao động; theo dõi các 

khoản phải thanh toán cho người lao động trong đơn vị như: tiền lương, tiền 

công các khoản phụ cấp, tiền thưởng, tiền công tác phí, tiền làm thêm ngoài 

giờ; theo dõi các khoản thanh toán cho bên ngoài, cho các tổ chức khác như: 

thanh toán tiền thuê ngoài, thanh toán các khoản phải trích nộp theo lương,... 

và một số nội dung khác có liên quan đến lao động, tiền lương. 

Chứng từ về lao động tiền lương bao gồm: 

Ø Bảng chấm công 

Ø Cảng chấm công làm thêm giờ 

Ø Bảng thanh toán tiền lương 

Ø  Bảng thanh toán tiền thưởng 

Ø  Giấy đi đường 

Ø  Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 

Ø  Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 

Ø Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 

Ø Hợp đồng giao khoán 

Ø Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 
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Ø Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 

Ø Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 

+ Chế độ chứng từ về hàng tồn kho 

Mục đích: Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư, công cụ, dụng 

cụ, sản phẩm, hàng hoá, làm căn cứ kiểm tra tình hình sử dụng, dự trữ vật tư, 

công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá và cung cấp thông tin cần thiết cho 

việc quản lý hàng tồn kho. Để thực hiên việc theo dõi tình hình nhập – xuất 

nguyên, vật liệu, hàng hóa, công ty cần sử dụng rất nhiều loại chứng từ khác 

nhau. Có những chứng từ do doanh nghiệp tự lập như phiếu nhập kho, phiếu 

xuất kho,… cũng có những chứng từ do các đơn vị khác lập giao cho doanh 

nghiệp như hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn giá trị gia tăng, có những chứng 

từ mang tính chất bắt buộc như thẻ kho, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho,…, 

cũng có những chứng từ chỉ mang tính chất hướng dẫn như biên bản kiểm 

nghiệm, phiếu xuất vật tư theo hạn mức,…Tuy nhiên cho dù sử dụng loại 

chứng từ nào thì doanh nghiệp cũng cần tuân thủ trình tự lập phê duyệt và lưu 

chuyển chứng từ để phục vụ cho yêu cầu ghi sổ kế toán và nâng cao hiệu quả 

quản lý nguyên, vật liệu, hàng hóa tại doanh nghiệp. 

Chứng từ về hàng tồn kho bao gồm: 

Chứng từ nhập: 

Ø Hóa đơn bán hàng thông thường hoặc hóa đơn giá trị gia tăng 

Ø Phiếu đặt mua hàng 

Ø Phiếu nhập kho  

Chứng từ xuất: 

Ø Phiếu đề xuất vật tư sử dụng 

Ø Phiếu xuất kho      

Ø Phiếu xuất vật tư theo hạn mức 

Ø Phiếu lĩnh vật tư theo hạn mức 

Ø Hóa đơn bán hàng thông thường hoặc hóa đơn giá trị gia tăng 
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Chứng từ theo dõi quản lý: 

Ø Thẻ kho 

Ø Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 

Ø Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ  

Ø Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá    

Ø Bảng kê mua hàng  

Ø Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 

+ Chỉ tiêu bán hàng 

Mục đích: Phản ánh tình hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị 

có hàng và đơn vị nhận bán hàng, là chứng từ để đơn vị có hàng và đơn vị 

nhận bán hàng đại lý, ký gửi thanh toán tiền và ghi sổ kế toán. Theo dõi số 

lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình nhận và bán tại quầy hàng, giúp cho 

người bán hàng thường xuyên nắm được tình hình nhập, xuất, tồn tại quầy, 

làm căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hóa và lập bảng kê bán hàng từng ngày 

(kỳ). 

Chứng từ về bán hàng bao gồm: 

Ø Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi:  

Ø Thẻ quầy hàng:  

+ Chỉ tiêu tiền tệ 
Mục đích: Theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ các loại tiền mặt, ngoại tệ, 

vàng  tiền tệ và các khoản tạm ứng, thanh toán tạm ứng của đơn vị, nhằm 

cung cấp những thông tin cần thiết cho kế toán và người quản lý của đơn vị 

trong lĩnh vực tiền tệ. 

Thuộc chỉ tiêu tiền tệ gồm các biểu mẫu sau: 

Ø Phiếu thu 

Ø Phiếu chi 

Ø Giấy đề nghị tạm ứng 
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Ø Giấy thanh toán tiền tạm ứng 

Ø Giấy đề nghị thanh toán 

Ø Biên lai thu tiền 

Ø Bảng kê vàng tiền tệ 

Ø Bảng kiểm kê quỹ (Dùng cho VND) 

Ø Bảng kiểm kê quỹ (Dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ) 

Ø Bảng kê chi tiền 

+ Chỉ tiêu tài sản cố định 

Mục đích: Theo dõi tình hình biến động về số lượng, chất lượng và giá 

trị của TSCĐ. Giám đốc chặt chẽ tình hình sử dụng, thanh lý và sửa chữa lớn 

tài sản cố định. 

Thuộc chỉ tiêu vật tư gồm các biểu mẫu sau: 

Ø Biên bản giao nhận TSCĐ 

Ø  Biên bản thanh lý TSCĐ  

Ø  Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành     

Ø  Biên bản đánh giá lại TSCĐ     

Ø  Biên bản kiểm kê TSCĐ      

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ  

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ và hủy chứng từ kế toán: 

+ Chứng từ kế toán của công ty thực hiện theo chế độ lưu trữ hồ sơ, tài 

liệu kế toán của Nhà nước về thời gian và các quy định khác. 

+ Cuối mỗi kỳ kế toán, sau khi hoàn thành các công việc ghi sổ và khóa 

sổ kế toán in một số sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết để lưu trữ và 

phục vụ thanh tra kiểm tra. Công ty chỉ in một số sổ sách kế toán do sổ sách 

kế toán sẽ được sao lưu và việc thực hiện kiểm tra tài chính kế toán cũng thực 

hiện trên phần mềm kế toán của công ty. 

- Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán: 
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Tất cả các chứng từ kế toán được lập ở các bộ phận khác nhau trong 

công ty, hay từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế toán 

công ty. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế toán đó và chỉ sau khi 

kiểm tra và xác minh tính pháp lý của chứng từ thì mới dùng những chứng từ 

đó để ghi sổ kế toán và cần phải luân chuyển chứng từ kế toán một cách khoa 

học và hợp lý. 

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán bao gồm các bước sau: 

+ Lập chứng từ kế toán, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán. 

+ Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hoặc 

trình Giám đốc công ty ký duyệt. 

+ Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán. 

+ Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán. 

•  Tổ chức chứng từ kế toán được sử dụng tại nhà máy ở khu công 

nghiệp Đan Phượng, Hà Nội và khu công nghiệp Đồng Văn Hà Nam 

Kế toán phụ trách tại 02 nhà máy có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các quy 

định về tổ chức chứng từ kế toán của công ty trong phạm vi phụ trách được kế 

toán trưởng giao. Lập chứng từ kế toán, tiếp nhận, kiểm tra và xử lý chứng từ 

kế toán liên quan đến nhập xuất tồn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, theo 

dõi sử dụng tài sản cố định, chấm công, tính lương cho lao động tại nhà máy 

và tâp hợp chi phí liên quan đến sản xuất sản phẩm. Vì vậy 02 nhà máy sử 

dụng các chứng từ kế toán sau: 

- Chứng từ về lao động tiền lương bao gồm: 

Ø Bảng chấm công 

Ø Bảng chấm công làm thêm giờ 

Ø Bảng thanh toán tiền lương 

Ø Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 

Ø  Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 

Ø Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 
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Ø Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 

Ø Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 

- Chứng từ về hàng tồn kho bao gồm: 

+ Chứng từ nhập: 

Ø Hóa đơn bán hàng thông thường hoặc hóa đơn giá trị gia tăng 

Ø Phiếu nhập kho  

+ Chứng từ xuất: 

Ø Phiếu đề xuất vật tư sử dụng 

Ø Phiếu xuất kho      

Ø Phiếu xuất vật tư theo hạn mức 

Ø Phiếu lĩnh vật tư theo hạn mức 

Ø Hóa đơn bán hàng thông thường hoặc hóa đơn giá trị gia tăng 

+ Chứng từ theo dõi quản lý: 

Ø Thẻ kho 

Ø Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 

Ø Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ  

Ø Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá    

Ø Bảng kê mua hàng  

Ø Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 

- Thuộc chỉ tiêu vật tư gồm các biểu mẫu sau: 

Ø Biên bản giao nhận TSCĐ 

Ø Biên bản thanh lý TSCĐ  

Ø Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành     

Ø  Biên bản đánh giá lại TSCĐ     

Ø  Biên bản kiểm kê TSCĐ  

Ø Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 



65 
 

Tất cả các chứng từ sau khi được kế toán tại nhà máy lập chứng từ kế 

toán, tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hạch toán ban đầu sẽ được tổng hợp lại và 

gửi lên công ty để kế toán tổng hợp, kế toán trưởng trên công ty kiểm tra xét 

duyệt lại và hạch toán tổng hợp. 

• Thực trạng tổ chức chứng từ kế toán trong một số phần hành:  

a. Phần hành về kế toán lương và bảo hiểm 

- Lao động trong công ty có nhiều loại khác nhau, có thể phân thành 02 

loại lao động chủ yếu: lao động trực tiếp sản xuất tại phân xưởng dưới 02 nhà 

máy và lao động gián tiếp. Số lượng lao động trong công ty tương đối lớn, 

ứng mỗi loại lao động đó, người lao động được phân ra theo trình độ, năng 

lực, thâm niên trong nghề và chức vụ quản lý. 

- Để phát huy hết năng lực của người lao động cũng như thúc đẩy hiệu 

quả làm việc của người lao động, công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh áp 

dụng 02 hình thức trả lương: trả lương theo thời gian và trả lương theo sản 

phẩm. Tại các phân xưởng của 02 nhà máy được trả lương theo cả 02 hình 

thức; tại các phòng ban, bộ phận quản lý trên công ty thực hiện trả lương theo 

thời gian lao động. 

- Chứng từ sử dụng: Bảng thanh toán tiền lương, Bảng chấm công, Phiếu 

xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành, Phiếu báo làm thêm giờ, Giấy 

chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, Bảng kê trích nộp các khoản theo lương,  

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội. 

- Quy trình luân chuyển chứng từ: 

(1) Bộ phận chấm công thực hiện việc chấm công hàng ngày. Cuối tháng 

dựa vào bảng chấm công, Phiếu báo làm thêm giờ, phiếu xác nhận sản phẩm 

hoặc hoàn thành công việc kế toán hạch toán ban đầu tại 02 nhà máy lập Bảng 

thanh toán tiền lương và Bảng kê trích nộp các khoản theo lương đối với 
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những lao động làm việc tại nhà máy, sau đó toàn bộ chứng từ gốc được 

chuyển lên Phòng Tài chính – Kế toán của Công ty. 

(2) Tại Phòng Tài chính – Kế toán, kế toán trưởng kiểm tra và chuyển 

chứng từ cho kế toán lương và bảo hiểm. Kế toán lương và bảo hiểm kiểm ta 

tính hợp lệ, đầy đủ của chứng từ. Kế toán tiền lương tập hợp Bảng chấm công 

và các chứng từ liên quan. 

(3) căn cứ vào Bảng chấm công, kế toán tiền lương lập Bảng thanh toán 

tiền lương, thưởng và các khoản phải nộp và chuyển cho Kế toán trưởng. 

(4) Kế toán trưởng kiểm tra Bảng lương: 

Nếu đồng ý: chuyển cho Giám đốc xét duyệt và ký (bước 5) 

Nếu không đồng ý: chuyển trả lại cho Kế toán tiền lương làm lại 

(5) Giám đốc xem xét, duyệt và ký và Bảng lương sau đó chuyển lại cho 

kế toán trưởng 

 (6) Kế toán trưởng nhận Bảng lương từ Giám đốc và chuyển lại cho Kế 

toán tiền lương và kế toán thanh toán. 

• Kế toán lương và bảo hiểm tính ra chi phí nhân công trực tiếp cho từng 

phân xưởng của từng nhà máy và chuyển cho kế toán giá thành sản xuất. 

Đồng thời thực hiện cập nhật vào phần mềm kế toán để hạch toán tính lương 

và bảo hiểm.  

• Kế toán thanh toán lập Séc hoặc Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế 

toán trưởng và Giám đốc ký duyệt. 

• Nhân sự tiền lương mang Ủy nhiệm chi và danh sách tiền lương cần 

chuyển của nhân viên ra ngân hàng để đề nghị chuyển khoản. 

• Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của 

từng nhân viên, đồng thời lập giấy báo Nợ. 

• Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ cập nhật 

và phần mềm kế toán để hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng. 

(7) Nhân viên nhận lương theo hình thức chuyển khoản. 
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b. Phần hành về kế toán hàng hóa, tài sản cố định, vật tư 

- Chứng từ sử dụng: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, biên bản kiểm kê 

hàng hóa, Hóa đơn GTGT, hóa đơn thông thường 

- Trình tự luân chuyển chứng từ: Công ty bán hàng theo hai hình thức: 

+ Phương thức bán hàng trực tiếp: giao hàng trực tiếp cho người mua 

+ Phương thức bán buôn qua kho:  

(1) Khách hàng lập Yêu cầu báo giá các sản phẩm cần mua gửi đến 

Phòng kinh doanh. 

(2) Phòng kinh doanh nhận Yêu cầu báo giá, lập Báo giá 

(3) Phòng kinh doanh Báo giá tới Khách hàng 

(4) Khách hàng nhận Báo giá, đồng ý mua hàng và lập Đơn hàng mua 

(5) Khách hàng gửi Đơn hàng mua tới Phòng kinh doanh 

(6) Phòng kinh doanh căn cứ Đơn hàng mua của khách hàng, lập Đơn 

hàng bán 

(7) Phòng kinh doanh đồng thời gửi đơn hàng bán đến Bộ phận kho và 

Phòng Tài chính kế toán 

(8) Bộ phận kho căn cứ Đơn hàng bán của Phòng kinh doanh, lập Phiếu 

xuất kho và Phiếu giao hàng 

(9) Bộ phận kho gửi Phiếu xuất kho đến Bộ phận kế toán 

(10) Kế toán hàng hóa căn cứ vào Phiếu xuất kho va Đơn hàng bán, lập 

Hóa đơn bán hàng (để bộ phận kho khi giao hàng thì gian luôn cho khách 

hàng, đối với một số công ty kế toán có thể lập Hóa đơn bán hàng sau khi 

nhận được Phiếu giao hàng có chữ ký của khách hàng của Bộ phận kho gửi 

dền 

(11) Kế toán hàng hóa gửi Hóa đơn bán hàng xuống bộ phận kho 

(12) Bộ phận kho giao hàng cho khách hàng kèm Phiếu giao hàng và 

Hóa đơn bán hàng 

(13) Khách hàng thanh toán tiền: 
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Nếu thanh toán bằng tiền mặt, kế toán lập Phiếu thu 

Nếu thanh toán qua ngân hàng, kế toán lập Giấy báo có khi nhận được 

thông tin về tài khoản 

(14) Kế toán chuyển Phiếu thu qua Thủ quỹ để thu tiền 

c. Phần hành kế toán giá thành sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp 

Thứ nhất, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

- Chứng từ sử dụng: các chứng từ về hàng tồn kho (Phiếu nhập kho, 

phiếu xuất kho, phiếu lĩnh vật tư theo định mức, biên bản kiểm kê, phiếu báo 

vật tư còn lại cuối kỳ, biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa, hóa 

đơn…), Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công 

cụ dụng cụ, Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội. 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho được áp dụng tại công ty là kê 

khai thường xuyên, toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh được tập hợp và phân 

bổ theo từng loại sản phẩm, bán thành phẩm trong kỳ, kỳ kế toán chi phí sản 

xuất của công ty là hàng tháng và các chi phí nguyên vật liệu phát sinh trực 

tiếp tại hai nhà máy của công ty. 

- Quy trình luân chuyển chứng từ: 

+ Chi phí nguyên vật liệu: bao gồm chi phí về nguyên vật liệu chính, vật 

liệu phụ, nhiên liệu, động lực, sản phẩm tự chế, bao bì, công cụ dụng cụ. Chi 

phí nguyên vật liệu phát sinh trực tiếp tại 02 nhà máy sản xuất với quy trình 

luân chuyển sau: 

ü Khi mua vật tư nhập kho:  

Bước 1: Người giao hàng (người bán) đề nghị giao hàng nhập kho. 

Bước 2: Ban kiểm nhận lập biên bản nhận cho nhập kho vật tư, hàng 

hóa, sản phẩm. Ban kiểm nhận bao gồm thủ kho, kế toán (phụ trách dưới 02 

nhà máy), cán bộ phụ trách bộ phận, người đề nghị giao hàng. 
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Bước 3: Kế toán phụ trách nhà máy lập Phiếu nhập kho theo hóa đơn 

mua hàng, phiếu giao nhận sản phẩm với ban kiểm nhận. 

Bước 4: Người lập phiếu, người giao hàng và phụ trách bộ phận ký vào 

Phiếu nhập kho. 

Bước 5: Chuyển Phiếu nhập kho cho thủ kho tiến hành việc kiểm nhận, 

nhập hàng, ghi thẻ kho và ký Phiếu nhập kho. 

Bước 6: Chuyển Phiếu nhập kho cho kế toán phụ trách nhà máy để hạch 

toán ban đầu. 

Bước 7: Kế toán phụ trách nhà máy tổ chức bảo quản và lưu trữ phiếu 

nhập và cuối tháng chuyển chứng từ lên Phòng tài chính kế toán của công ty. 

Xuất vật tư cho sản xuất  

Bước 1: Bộ phận có nhu cầu về vật tư, sản phẩm, hàng hóa lập giấy xin 

xuất hoặc ra lệnh xuất đối với vật tư, sản phẩm, hàng hóa. 

Bước 2: Chuyển cho Phó Giám đốc phụ trách sản xuất duyệt lệnh xuất 

theo kế hoạch hạn mức hàng tháng. 

Bước 3: Kế toán phụ trách nhà máy căn cứ vào đề nghị xuất hoặc lệnh 

xuất tiến hành lập Phiếu xuất kho. 

Bước 4: Chuyển Phiếu xuất kho cho thủ kho tiến hành xuất vật tư, sản 

phẩm, hàng hóa; sau đó, ký vào Phiếu xuất kho rồi giao chứng từ lại cho kế 

toán phụ trách nhà máy. 

Bước 5: Kế toán phụ trách nhà máy tổ chức bảo quản và lưu trữ phiếu 

xuất và cuối tháng chuyển chứng từ lên Phòng tài chính kế toán của công ty 

Nguyên vật liệu sử dụng không hết nhập lại kho 

Cuối tháng thủ kho thu lại phiếu của bộ phận lĩnh, tính ra tổng số vật liệu 

đã xuất dùng và vào sổ hạn mức còn lại cuối tháng và ký tên vào 02 Phiếu 

lĩnh vật tư theo hạn mức, 01 phiếu cho bộ phận lĩnh để lập báo cáo sử dụng 

nguyên vật liệu, 01 phiếu chuyển cho kế toán phụ trách nhà máy hạch toán và 

lưu trữ đến cuối tháng chuyển chứng từ lên Phòng tài chính kế toán 
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Quy trình luân chuyển chứng từ tại công ty 

Bước 1: Định kỳ kế toán phụ trách nhà máy chuyển chứng từ (phiếu xuất 

kho, phiếu nhập kho, bảng tổng hợp nhập xuất tồn…) lên Phòng tài chính kế 

toán, chuyển cho Kế toán trưởng ký duyệt chứng từ rồi chuyển cho kế toán 

hàng hóa, TSCĐ, vật tư ghi sổ. Đối với Phiếu xuất kho phải trình cho Phó 

Giám đốc phụ trách sản xuất ký duyệt chứng từ, thường là trình ký theo định 

kỳ, vì chứng từ đã được duyệt xuất ngay từ đầu, nên Phó Giám đốc phụ trách 

sản xuất chỉ kiểm tra lại và ký duyệt. 

Bước 2: Kế toán hàng hóa, TSCĐ, vật tư sẽ tiến hành cập nhật ghi sổ 

trên phần mềm kế toán, bảo quản và lưu giữ chứng từ. 

+ Chi phí nhân công trực tiếp: căn cứ vào Bảng phân bổ tiền lương và 

bảo hiểm xã hội do kế toán lương và BHXH chuyển sang. 

+ Chi phí sản xuất chung: quy trình luân chuyển chứng từ để tập hợp chi 

phí sản xuất chung của công cụ, dụng cụ trong việc nhập, xuất kho được thực 

hiện như quy trình luân chuyển chứng từ của nguyên vật liệu. Toàn bộ các 

chứng từ được kế toán phụ trách nhà máy hạch toán ban đầu và tập hợp 

chuyển lên Phòng tài chính kế toán. Kế toán trưởng kiểm tra, duyệt và chuyển 

kế toán hàng hóa, TSCĐ, vật tư thực hiện hạch toán, phân bổ và lập bảng 

phân bổ công cụ dụng cụ, bảng phân bổ khấu hao TSCĐ chuyển sang kế toán 

giá thành sản xuất. 

+ Sau khi hạch toán các loại chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí 

nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, kế toán giá thành sản xuất tập 

hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang làm căn cứ tính giá thành 

sản phẩm. 

Thứ hai, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Chứng từ sử dụng: bảng phân bổ tiền lương và BHXH, Bảng phân bổ 

vật liệu, công cụ, dụng cụ, đồ dùng văn phòng, Hóa đơn nảo dưỡng, sủa chữa 

TSCĐ… 
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- Quy trình luân chuyển chứng từ: Kế toán giá thành sản xuất, chi phí 

bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nhận các chứng từ nêu trên từ các 

bộ phận kế toán liên quan làm căn cứ tập hợp chi phi bán hàng và chi phí 

quản lý doanh nghiệp 

d. Phần hành về kế toán doanh thu và nợ phải thu 

- Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, phiếu thu, séc 

chyển khoản, séc thanh toán, ủy nhiệm thu, giấy báo có ngân hàng, bảng sao 

kê của ngân hàng, bảng kê bán ra, bảng đối chiếu công nợ (theo yêu cầu) 

- Quy trình luân chuyển chứng từ: Theo dõi doanh thu bán hàng toàn 

công ty, lập bảng kê bán ra theo mẫu báo cáo. Cùng với kế toán hàng hóa, kế 

toán thanh toán đối chiếu các khoản công nợ phát sinh, kiểm tra tính hợp lệ, 

hợp lý của các phát sinh này. Theo dõi tình hình phát sinh công nợ trong 

phạm vi quản lý quy định, chi tiết theo từng đối tượng. Phát hiện những bất 

hợp lý, mất mát cân đối, các hiện tượng nợ đọng, không có khả năng thu hồi 

báo cáo với kế toán trưởng và ban giám đốc để có phương án xử lý. Lập bảng 

đối chiếu công nợ theo yêu cầu.  

3.2.2.2 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

Kết quả phỏng vấn cho thấy tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 

căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban 

hành, theo hướng dẫn của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của 

Bộ Tài chính, Công ty đã vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán 

phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của công ty và 

phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản 

tổng hợp tương ứng. 

•  Danh mục tài khoản sử dụng tại công ty: qua cuộc phỏng vấn và so 

sánh thực tế, Công ty thường xuyên sử dụng 58/62 tài khoản các loại từ các 

tài khoản loại 1 đến loại 9 (chi tiết trong Phụ lục số 03). 
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- Đối với TK loại 1 và loại 2: Công ty đã lựa chọn và sử dụng tương đối 

phù hợp theo hệ thống tài khoản quy định ở cả tài khoản tổng hợp và tài 

khoản chi tiết. Đối với TK 112 “ Tiền gửi ngân hàng” được mở TK chi tiết 

theo từng ngân hàng. Đối với TK111 “Tiền mặt” công ty chỉ mở TK1111-

Tiền mặt tại két. Công ty tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, 

sử dụng TK133 “Thuế GTGT được khấu trừ”. Ngoài ra các tài khoản thường 

xuyên được sử dụng: TK131, TK138, TK141, TK151, TK152, TK153, 

TK154, TK155, TK156, TK157. Trong đó, một số tài khoản được mở chi tiết: 

TK 131 được chi tiết theo tên khách hàng,  TK154 chi tiết theo tên sản phẩm. 

Công ty sử dụng hầu hết các tài khoản loại 2 và chi tiết TK loại 2 theo quy 

định. 

- Đối với TK loại 3 nợ phải trả: công ty đã vận dụng tài khoản này theo 

đúng chế độ kế toán quy định. Về tài khoản 331 “Phải trả người bán” công ty 

có phần mềm kế toán bán hàng để phục vụ theo dõi và đối trừ công nợ. 

- Đối với tài khoản loại 4 vốn chủ sở hữu: công ty đã vận dụng tài khoản 

này theo đúng chế độ kế toán quy định. Về tài khoản 421 “Lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối” được chia thành 2 tài khoản cấp 2 chi tiết theo năm (năm 

trước, năm nay) 

- Đối với tài khoản loại 5 doanh thu: công ty sử dụng 3 tài khoản cấp 1 

(TK511, TK515 và TK521). Công ty đã vận dụng tài khoản cấp 1 và cấp 2 chi 

tiết của loại này theo đúng chế độ kế toán quy định. 

- Đối với tài khoản loại 6: công ty đã vận dụng tài khoản này theo đúng 

chế độ kế toán quy định. Với các TK621, TK622, TK623, TK627 được theo 

dõi chi tiết theo từng sản phẩm và từng phân xưởng. 

- Đối với tài khoản loại 7 thu nhập khác: TK711 “Thu nhập khác” phán 

ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thanh lý, nhượng bán tài 

sản. 
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-  Đối với tài khoản loại 8 Chi phí khác: Công ty sử dụng 2 tài khoản loại 

1. Về TK 811 “Chi phí khác” phán ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên 

quan đến thanh lý, nhượng bán tài sản. Về TK 821 “ Chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp” được chia thành 2 tài khoản cấp 2: TK 8211 - Chi phí thuế 

TNDN hiện hành, TK 8212 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại. 

- Đối với tài khoản loại 9 xác định kết quả kinh doanh: công ty đã vận 

dụng tài khoản này theo đúng chế độ kế toán quy định. Sử dụng TK 911-Xác 

định kết quả kinh doanh. 

Công ty sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên nên không sử dụng 

TK 611. Trong tổ chức kế toán của công ty, việc vận dụng tài khoản kế toán 

để hạch toán tổng hợp áp dụng như hệ thống tài khoản Việt Nam. Riêng việc 

tổ chức tài khoản chi tiết được áp dụng cho các tài khoản công nợ, doanh thu 

phù hợp với yêu cầu quản lý.  

•  Tài khoản sử dụng tại nhà máy ở khu công nghiệp Đan Phượng, Hà 

Nội và khu công nghiệp Đồng Văn Hà Nam 

Tại 02 nhà máy kế toán thực hiện hạch toán ban đầu nên chỉ hạch toán 

một số nghiệp vụ phát sinh và sử dụng một số tài khoản liên quan nhập xuất 

kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, thành phẩm, tập hợp chi phí sản xuất, 

theo dõi tình hình sử dụng tài sản cố định và chấm công, tính lương cho người 

lao động tại nhà máy. Các tài khoản thường xuyên được sử dụng tại nhà máy: 

tài khoản loại 1 và 2 (TK 152, TK153, TK154, TK155, TK211, TK214...); tài 

khoản loại 3 (TK334, TK338);  tài khoản loại 6 (TK621, TK622, TK623, 

TK627) 

• Thực trạng tổ chức hệ thống tài khoản kế toán trong một số phần hành: 

a. Phần hành về kế toán lương và bảo hiểm 

- Tài khoản sử dụng: 
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+ Khi tính lương kế toán hạch toán tiền lương phải trả cho người lao 

động trên các tài khoảnTK334, TK622, TK623, TK627, TK641, TK642 

+ Khi tính trích các khoản bảo hiểm, kinh phí công đoàn vào chi phí của 

doanh nghiệp và trích khoản bảo hiểm trừ vào lương của người lao động, kế 

toán hạch toán trên các tài khoản: TK 622, TK623, TK627, TK641, TK642, 

TK334 và TK338 (chi tiết cho TK3382, TK3384, TK3386, TK3382) 

b. Phần hành về kế toán hàng hóa, tài sản cố định, vật tư 

- Tài khoản sử dụng: TK111, TK112, TK511, TK3331, TK632, TK156 

Ví dụ: phương thức bán buôn qua kho 

Ngày 11/7/2016 Công ty xuất bán cho Công ty Cổ phần dịch vụ và 

thương mại Hồng Phúc 1000 hộp viên ngậm Bảo thanh, giá bán chưa thuế là 

100.000 đồng/ hộp, thuế GTGT 10%. Công ty Hồng Phúc đã thanh toán bằng 

tiền mặt. Giá xuất kho cửa hàng bán là 90.000 đồng/ hộp. 

+ Bán hàng thu tiền mặt, kế toán hoạch toán: 

Nợ TK 111: 110.000.000 

Có TK 511: 100.000.000 

Có TK 333(1): 10.000.000 

+ Kế toán phản ánh giá vốn: 

 Nợ TK 632: 90.000.000 

Có TK 156: 90.000.000 

c. Phần hành kế toán giá thành sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp 

- Tài khoản sử dụng trong việc xác định giá thành sản xuất: TK621, 

TK622, TK627, TK152, TK153. TK154, TK156. 

- Tài khoản sử dụng trong việc xác định chi phí bán hàng và chi phí quản 

lý đoanh nghiệp: TK641, TK642, TK334, TK338, TK214, TK152, TK153 
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Ví dụ 1: Số máy tính công ty mua ngày 25/3/2016 trị giá 62.500.000 đồng 

phục vụ cho công tác bán hàng. Số máy tính hiệu quả sử dụng trong 5 năm. 

Khấu hao theo phương pháp đường thẳng nên mức khấu hao mỗi tháng là: 

62.500.000/(12x5) =1.041.666,7 đồng 

Kế toán hạch toán: 

Nợ TK 641: 1.041.666,7 

Có TK 214: 1.041.666,7 

Ví dụ 2: Ngày 05/4/2016 trả lương cho bộ phận bán hàng tháng 03/2016 là 

86.520.000 đồng, các khoản trích theo lương theo quy định (BHXH 26%, 

BHYT 4.5%, BHTN 2%, KPCĐ 2%) 

Kế toán hạch toán: 

1) Nợ TK641: 86.520.000 

Có TK334: 86.520.000 

2) Nợ TK641: 20.764.800 

Nợ TK334: 9.084.600 

Có TK 338: 29.849.400 

( Có TK338(2): 1.730.400 

Có TK338(3): 22.495.200 

Có TK338(4): 3.893.400 

Có TK338(6): 1.730.400 ) 

d. Phần hành về kế toán doanh thu và nợ phải thu 

- Tài khoản sử dụng: TK511, TK3331, TK131. Kế toán doanh thu và 

nợp phải thu không thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến 

doanh thu và nợ phải thu mà chỉ theo dõi các tài khoản trên phần mềm kế toán 

được kế toán bán hàng, kế toán thanh toán đã hạch toán để lập bảng kê, báo 

cáo liên quan đến doanh thu và nợ phải thu. 
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3.2.2.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 

Công ty đã áp dụng hình thức sổ kế toán nhật ký chung theo Thông tư 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính. Để phù hợp với đặc 

thù kinh doanh của công ty, tiết kiệm chi phí và thời gian, công ty đã tổ chức 

hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm kế toán VIETSUN theo hình thức 

nhật ký chung. Hình thức này đảm bảo tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính 

phát sinh được ghi nhận vào sổ nhật ký mà trọng tâm là sổ nhật ký chung theo 

trình tự thời gian và nội dung kinh tế. 

Để xử lý thông tin, các hoạt động kinh tế tài chính phát sinh các loại 

chứng từ kế toán gốc thì phải phân loại và hệ thống hóa các dữ liệu ban đầu 

thông qua hệ thống sổ kế toán phù hợp với đặc điểm, quy mô và tình hình 

kinh doanh của công ty, đồng thời phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ của đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty. Việc ứng dụng công nghệ 

thông tin vào công tác kế toán là một nhu cầu cần thiết đã được công ty áp 

dụng để công tác kế toán ngày càng hiệu quả hơn, cung cấp thông tin một 

cách nhanh chóng. 

Các sổ kế toán áp dụng theo hình thức nhật ký chung mà công ty sử dụng 

nhu sau (chi tiết theo phụ lục số 04): 

- Sổ tổng hợp: Sổ nhật ký chung, Sổ cái  

- Sổ nhật ký đặc biệt: Sổ nhật ký mua hàng, Sổ nhật ký thu tiền, Sổ nhật 

ký chi tiền. 

- Sổ kế toán chi tiết bao gồm: Sổ chi tiết phải thu khác hàng, Sổ chi tiết 

thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, Sổ chi tiết 

công cụ dụng cụ,… 

Sơ đồ hạch toán kế toán trên máy vi tính theo hình thức nhật ký chung (theo 

sơ đồ số 08) 

• Trình tự ghi chép kế toán theo theo hình thức nhật ký chung 
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Quá trình hạch toán kế toán được bắt đầu từ các chứng từ gốc khi các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi sổ kế toán, tổng hợp từng tài khoản…. lập 

báo cáo tài chính. 

Trình tự ghi chép kế toán theo hình thức nhật ký chung được thể hiện: 

- Hàng ngày, nhân viên kế toán căn cứ vào các chứng từ gốc đã kiểm tra 

nhập dữ liệu liên quan đến phần hành kế toán do mỗi kế toán viên quản lý để 

phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên phần mềm kế toán. Sau đó căn 

cứ vào các số liệu đã được lập tại các phần hành của các kế toán viên. Kế toán 

tồng hợp kiểm tra và kết chuyển tài khoản. Phần mềm sẽ tự động ghi vào sổ 

nhật ký chung và là căn cứ ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp 

với nghiệp vụ phát sinh. 

- Cuối tháng, cuối quý, cuối năm kế toán chỉ cần vào phần mềm kế toán 

chọn mục báo cáo để kiểm tra tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có 

trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát 

sinh Có trên sổ nhật ký chung. Sau khi kiểm tra đối chiếu các số liệu nếu 

khớp đúng thì dùng bảng cân đối phát sinh, sổ cái để lập báo cáo tài chính. 

•  Sổ sách kế toán được sử dụng tại nhà máy ở khu công nghiệp Đan 

Phượng, Hà Nội và khu công nghiệp Đồng Văn Hà Nam  

Sau khi lập, hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh tại nhà máy, kế toán 

lập các sổ, thẻ chi tiết: thẻ kho, sổ chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, 

thẻ tài sản cố định, bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ... 

3.2.2.4 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 

- Về tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và 

theo hướng dẫn của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài 

Chính dùng để tổng hợp, thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính và kết quả 

hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty lập các báo cáo tài chính gồm:  
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+ Bảng cân đối kế toán, mẫu số B01-DN. 

+ Báo cáo kết quả kinh doanh, mẫu số B02-DN. 

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, mẫu số B03-DN. 

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính, mẫu số B04-DN. 

+ Quyết toán thuế TNDN và các phụ lục đi kèm 
 
Các mẫu biểu, nội dung, phương pháp tính toán, trình bày, thời gian lập 

và nộp báo cáo tài chính theo hướng dẫn của Thông tư 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính và đúng theo quy định của Chuẩn mực và 

các chế độ kế toán hiện hành. Công ty bổ sung Báo cáo kế toán quản trị, bổ 

sung các chỉ tiêu cần giải thích trong bảng thuyết minh báo cáo tài chính. 

- Tổ chức lập báo cáo tài chính 

Kỳ kế toán áp dụng cho công ty là kỳ kế toán năm, thường tính đầu kỳ từ 

ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Công ty lập báo 

cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm và căn cứ vào số liệu sau khi khoá sổ 

kế toán. Báo cáo tài chính được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày 

nhất quán giữa các kỳ kế toán.  

Báo cáo tài chính được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo 

pháp luật của công ty ký và chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo. 

- Tổ chức thực hiện nộp và công khai báo cáo tài chính 

Công ty tổ chức thực hiện nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý 

nhà nước theo thời hạn quy định là chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ 

kế toán năm. 

Công ty thực hiện công khai báo cáo tài chính và nộp báo cáo tài chính 

theo các nội dung sau: Tình hình tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu; Kết quả 
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hoạt động kinh doanh; trích lập và xử lý các quỹ; thu nhập của người lao 

động. Báo cáo tài chinh của công ty được nộp cho các cơ quan gồm: Cơ quan 

thuế, Cơ quan thống kê và Cơ quan đăng ký kinh doanh theo hình thức văn 

bản. Công ty nộp báo cáo tài chính theo các hình thức qua mạng và gửi văn 

bản.   

Tại 02 nhà máy không thực hiện lập báo cáo tài chính. 

3.2.3 Thực trạng tổ chức kiểm tra kế toán 

Công tác kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp là hết sức quan trọng, điều 

này sẽ giúp việc cung cấp cho nhà quản lý thông tin chính xác và chất lượng, 

đồng thời cập nhật nhanh chóng về các chính sách kinh tế tài chính và các văn 

bản pháp quy nhằm điều chỉnh công tác chỉ đạo kinh doanh đúng hướng. Đảm 

bảo nhanh chóng và hiệu quả trong việc cung cấp thông tin cho các đối tượng 

trong và ngoài doanh nghiệp. 

Công ty không có bộ phận kiểm soát nội bộ mà chỉ có sự tự kiểm tra  và 

kiểm tra qua lại giữa các nhân viên kế toán, giữa kế toán nhà máy với kế toán 

công ty với nhau tuy nhiên vẫn đạt hiệu quả cao và chính xác. Vì kế toán công 

ty và kế toán nhà máy đã xây dựng quy trình kiểm tra số liệu chéo và đồng 

thời áp dụng một số biện pháp kiểm soát như sau: 

- Mọi khoản thu đều nộp vào quỹ và nộp ngay vào ngân hàng trong ngày 

hay nộp vào ngân hàng trễ nhất là sáng ngày hôm sau để hạn chế việc mất mát 

tiền và không để tồn quỹ tiền mặt quá nhiều. 

- Mọi khoản chi đều có chứng từ và có chữ ký duyệt chi của kế toán 

trưởng và Giám Đốc. 

- Hầu hết các khoản chi đều thanh toán qua ngân hàng, hạn chế chi bằng 

tiền mặt. 

- Thường xuyên đối chiếu với ngân hàng về các khoản đã phát sinh. Tiền 

ngân hàng so với sổ phụ hay bảng sao kê ngân hàng. 
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- Thường xuyên kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết nguyên vật liệu giữa 

kế toán vật tư và thủ kho. 

- Định kỳ kiểm kê và đối chiếu công nợ, đối chiếu với kế toán tổng hợp. 

Với việc tổ chức công tác kế toán theo mô hình kế toán tập trung thực 

hiện hoàn chỉnh các nghiệp vụ nên việc kiểm tra sẽ do các nhân viên kế toán 

làm đến đâu kiểm tra đến đó trước khi nộp báo cáo cho kế toán trưởng, kế 

toán trưởng căn cứ vào đây kiểm tra tính chính xác và hợp lý của nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh. 

Việc tổ chức kiểm tra kế toán tại công ty thường được kiểm tra: 

- Kiểm tra chứng từ: Kiểm tra chứng từ kế toán là nội dung chủ yếu của 

việc kiểm tra trước trong nội bộ công ty. Kiểm tra chứng từ rất quan trọng nó 

gắn liền với việc kiểm tra từng nghiệp vụ kế toán đối với việc kiểm tra thường 

kỳ hoặc bất thường của công ty, Ban Giám Đốc và của cơ quan tài chính. 

Chứng từ kế toán được kiểm tra chủ yếu theo những nội dung sau: 

- Kiểm tra nội dung chứng từ xem các hoạt động kinh tế tài chính ghi 

trong chứng từ có hợp pháp không nghĩa là đúng sự thật, đúng với chế độ thể 

lệ hiện hành, có phù hợp với định mức và dự đoán phê chuẩn hay không? 

- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, nghĩa là chứng từ có hội đủ những 

yếu tố cần thiết và chữ ký của từng người có thẩm quyền. 

- Đối với những chứng từ tổng hợp và chứng từ ghi sổ phải đối chiếu với 

chứng từ gốc theo từng nghiệp vụ kinh tế. Đối với chứng từ ghi sổ, cần phải 

xem định khoản kế toán đúng với tính chất và nội dung nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh hay không? 

- Kiểm tra việc ghi chép vào các sổ kế toán: Kiểm tra vào sổ cập nhật, 

đúng sự thật, đúng với chứng từ kế toán, rõ ràng rành mạch. 

- Kiểm tra việc tổ chức bộ máy kế toán: Kiểm tra việc phân công, phân 

nhiệm, lề lối làm việc của bộ máy kế toán. Yêu cầu trong tổ chức bộ máy kế 
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toán là phải hết sức gọn nhẹ nhưng đảm bảo được chất lượng công việc theo 

yêu cầu quản lý. 

- Tổ chức công tác kiểm tra kế toán: Kết quả của công tác kiểm tra phụ 

thuộc rất nhiều vào việc tổ chức và kế hoạch hoá đúng đắn công tác kiểm tra. 

Ở công ty việc kiểm tra kế toán, sẽ do kế toán trưởng công ty thường 

xuyên kiểm tra, chịu trách nhiệm tổ chức việc kiểm tra công việc kế toán của 

kế toán viên tại công ty và dưới nhà máy theo đúng qui định của chế độ kiểm 

tra kế toán. 

3.2.4 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kế toán 

Nhìn chung, tất cả các văn bản pháp luật hiện nay đều đề cập khá đơn 

giản về việc áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính, không hướng dẫn 

hoặc quy định một cách chi tiết. Về hình thức kế toán, mẫu sổ kế toán, tuy đã 

được cụ thể hóa trong Thông tư 200/2014/TT-BTC nhưng không quy định bắt 

buộc về mẫu sổ, nội dung và phương pháp ghi chép đối với các loại sổ kế 

toán; quy trình ghi sổ kế toán... Có nghĩa là khi công ty ứng dụng công nghệ 

thông tin vào công tác kế toán sẽ không bị áp đặt theo từng hình thức kế toán 

như trước đây. Vậy nhưng, ở Luật Kế toán 2003 lẫn Luật Kế toán 2015 lại 

cho phép sửa chữa, điều chỉnh sổ kế toán theo tinh thần Chuẩn mực kế toán 

VAS23 và VAS 29. Đây là nội dung tác động nhiều đến quá trình xử lý dữ 

liệu sổ kế toán trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán. Vì 

vậy công ty đã tìm hiểu, ký hợp đồng và yêu cầu thiết kế phần mềm kế toán 

trên máy vi tính phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Hiện nay công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh đang sử dụng phần mềm 

kế toán cao cấp VietSun được xây dựng theo quy định của Bộ Tài Chính và 

các chuẩn mực kế toán, áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh 

vực như sản xuất, xây lắp, thương mại, dịch vụ. Phần mềm kế toán VietSun 

của công ty là phiên bản VietSun theo Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ 

kế toán doanh nghiệp. 
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Bên cạnh các tính năng hạch toán kế toán, lên sổ sách kế toán và báo cáo 

tài chính theo quy định chung mà bất kỳ phần mềm kế toán việt nam nào cũng 

có thì VietSun còn được xây dựng với hệ thống mở, linh hoạt, nhiều tiện tích 

giúp cho việc ứng dụng phần mềm được dễ dàng và đúng nhu cầu riêng của 

công ty.  

Ngoài việc sử dụng phần mềm kế toán, Công ty cũng sử dụng các phần 

mềm kê khai thuế để tận dụng tối đa việc nộp tờ khai, báo cáo tài chính qua 

mạng cho cơ quan thuế, cũng như cài phần mềm khai bảo hiểm xã hội để thực 

hiện việc báo tăng giảm bảo hiểm hay một số thủ tục khác cho cơ quan bảo 

hiểm xã hội qua mạng, điều này giúp công ty giảm được thời gian và công sức 

đi lại cho kế toán. 

3.2.5 Thực trạng công tác kế toán quản trị tại Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoa Linh 

Bên cạnh việc quan sát và phân tích dữ liệu thứ cấp, tác giả đã tiến hành 

phỏng vấn về chuyên môn thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn với kế toán 

trưởng. Qua khảo sát cho thấy công ty chưa có kế toán quản trị riêng nhưng 

cũng có lập một số báo cáo và một số kế hoạch phục vụ yêu cầu quản lý của 

nhà quản trị. Tại đơn vị, kế toán tài chính thực hiện một số nội dung kế toán 

chi tiết như là biểu hiện của kế toán quản trị để phục vụ công tác quản lý tại 

đơn vị. Để tạo thuận lợi trong việc quản lý, phân tích chi phí, công ty đã tiến 

hành phân loại chi phí theo chức năng hoạt động và phân loại chi phí theo yếu 

tố; Công ty có đặt ra mục tiêu chung cho toàn doanh nghiệp trong định hướng 

hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện qua việc lập kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và một số kế hoạch khác cho cả công ty vào đầu mỗi năm tài chính; 

Bên cạnh đó, công ty cũng lập một số báo cáo bộ phận, báo cáo phục vụ công 

tác quản trị nội bộ, thực hiện phân tích sự biến động chi phí thực tế so với kế 

hoạch hàng quý để cung cấp thông tin cho các nhà quản trị. Nhìn chung, công 
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ty đã xác lập được cơ sở, định hướng cho công tác lập dự toán, lập các báo 

cáo quản trị cho đơn vị, mặc dù công tác này còn nhiều hạn chế, chưa đầy đủ 

nhưng đã tạo nền tảng thuận lợi cho việc xây dựng và tổ chức công tác kế 

toán quản trị tại công ty. 

3.3 Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH 

Dược phẩm Hoa Linh 

3.3.1 Những kết quả đạt được 

Sau thời gian nghiên cứu, khảo sát thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoa Linh, tôi thấy tô chức công tác kế toán tại Công ty đã 

đạt được những kết quả sau: 

- Việc hạch toán được thực hiện nghiêm túc dựa trên chế độ kế toán 

doanh nghiệp, được ban hành tại Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt 

Nam, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng 

dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp. 

- Hạch toán khá đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty và nhà 

máy. 

- Công ty đưa ra quy trình tự kiểm tra và thực hiện rất nghiêm túc, đảm 

bảo cũng như phát huy được ý thức tự kiểm tra và giúp cho việc phát hiện sai 

sót và sửa chữa kịp thời. Từ đó, đòi hỏi nâng cao năng lực của chính bản thân 

kế toán viên và kế toán trưởng. 

- Với việc sử dụng phần mềm kế toán cao cấp VietSun phù hợp với đặc 

thù sản xuất, kinh doanh dược phẩm của công ty. Vì vậy các nghiệp vụ được 

theo dõi kịp thời, chính xác, báo cáo lập và gửi lên nhà quản trị kịp thời giúp 

cho nhà quản trị đưa ra những quyết định chiến lược đúng đắn. 

- Về tổ chức vận dụng chứng từ kế toán tại công ty 
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+ Công ty tổ chức áp dụng các mẫu chứng từ tương đối đầy đủ theo đúng 

quy định của Bộ Tài Chính, riêng hóa đơn bán hàng thì đăng ký sử dụng theo 

đặc thù của công ty để quảng bá thương hiệu, giới thiệu công ty nên rất phù 

hợp, linh động. 

+ Các chứng từ được đánh số liên tục như phiếu thu, phiếu chi, phiếu 

nhập, phiếu xuất… nên rất dễ dàng kiểm tra, tránh tình trạng mất mát có thể 

xảy ra. 

+ Các hóa đơn tiền điện sử dụng tại công ty rất nhiều nên công ty đã ký 

hợp đồng thanh toán với công ty Điện Lực bằng ủy nhiệm thu nên giảm bớt 

khối lượng công việc cho kế toán tổng hợp. 

- Về tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản tại công ty 

+ Công ty đã tuân thủ đúng chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các 

chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành. 

+ Hệ thống tài khoản của công ty được tổ chức khoa học và đầy đủ phản 

ánh toàn bộ tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty. 

+ Hệ thống tài khoản công ty sử dụng giúp cho công ty dễ dàng quản lý 

được, gọn nhẹ, bỏ qua những tài khoản không cần thiết phù hợp với tình hình 

kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 

+ Công ty đã sử dụng linh hoạt tất cả tài khoản từ loại 1 đến loại 9 và chi 

tiết các tài khoản khi cần thiết để dễ dàng quản lý từng khoản mục, từng chi 

phí, theo dõi chặt chẽ sự biến động của các tài khoản. 

- Về hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty 

+ Mọi thông tin kế toán đều được ghi chép và xử lý bằng sổ sách kế toán 

trên phần mềm kế toán nên rất nhanh chóng, tiện lợi tiết kiệm được thời gian, 

chi phí cũng như nhân lực. 

+ Với phần mềm được lập trình sẵn, các biểu mẫu sổ sách tuân thủ theo 

hướng dẫn của thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài 
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Chính rất phù hợp với tình hình hạch toán của công ty nên mọi thông tin, số 

liệu rất chính xác dễ hiểu và dễ kiểm tra. 

+ Giao diện của phần mềm kế toán dễ hiểu, dễ nhìn, phần mềm kế toán 

được phân quyền theo vị trí chuyên môn của từng kế toán viên điều đó giảm 

nhẹ việc ghi sổ bằng tay, mọi báo cáo về tình hình tài chính của doanh nghiệp 

cho cấp trên được cung cấp một cách dễ dàng nhanh chóng khi cần thiết. 

- Về tổ chức kiểm tra kế toán tại công ty: 

+  Công ty tuy không có hệ thống kiểm soát nội bộ nhưng các nhân viên 

kế toán tự kiểm tra chéo nhau theo quy trình đã được xây dựng và được kế 

toán trưởng thường kiểm tra theo dõi thường xuyên. 

+ Kế toán trưởng của công ty cũng thường xuyên xuống nhà máy phối 

hợp, kiểm tra nên đảm bảo cho việc kiểm tra đạt kết quả tốt. Qua kết quả kiểm 

tra đó mà có các biện pháp, các đề xuất để ngày một hoàn thiện hơn. 

+ Nội dung kiểm tra của kế toán phù hợp với quy định. Tránh được rất 

nhiều sai sót, nhằm tạo điều kiện vững chắc cho việc nâng cao chất lượng của 

công tác kế toán. 

3.3.2 Những tồn tại 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức công tác kế toán tại công ty 

TNHH Dược phẩm Hoa Linh còn một số tồn tại sau: 

- Về tổ chức bộ máy kế toán của công ty: 

+ Hiện nay với quy mô sản xuất kinh doanh lớn, có 02 nhà máy sản 

xuất, chế phẩm, nhiều đại lý, khách hàng buôn khắp cả nước nhưng tổ chức 

kế toán của công ty đang áp dụng theo mô hình kế toán tập trung nên việc 

kiểm tra, giám sát của kế toán trưởng và lãnh đạo doanh nghiệp đối với công 

tác kế toán cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh không kịp thời, bị hạn 

chế. 

+ Tổ chức bộ máy kế toán của công ty chưa hợp lý vì  
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Thứ nhất, chưa có bộ phận kiểm tra kế toán riêng nên chưa đảm bảo sự 

minh bạch. 

Thứ hai, chưa có bộ phận kế toán quản trị riêng mà hiện nay kế toán tài 

chính của các phần hành phải kiêm kế toán quản trị của các phần hành đó. 

- Về tổ chức vận dụng chứng từ kế toán tại công ty: 

+ Một số tài sản cố định hình thành do đầu tư xây dựng cơ bản nhưng 

vẫn còn thiếu biên bản giao nhận tài sản cố định làm chứng từ khi đầu tư xây 

dựng cơ bản hoàn thành để ghi tăng tài sản cố định. 

+ Một số hóa đơn bán hàng do số lượng hàng tháng in nhiều nên thường 

bị ký sót, các hóa đơn mua hàng từ nhà máy chuyển lên còn thiếu chữ ký của 

người mua hàng. 

+ Các hóa đơn bán hàng được các kế toán công nợ lập khi xác nhận công 

nợ hoàn thành rồi in nên thường qua mấy ngày của tháng sau mới hoàn thành 

và chuyển cho kế toán tổng hợp để kiểm tra làm báo cáo thuế nên thường 

công việc dồn vào cuối tháng và qua mấy ngày đầu tháng sau. 

+ Các hóa đơn của Điện lực cung cấp cho công ty đều ghi địa chỉ nơi đặt 

đồng hồ điện nên không đúng theo quy định về hóa đơn chứng từ theo quy 

định, hơn nữa việc thanh toán bằng ủy nhiệm thu nên công việc kiểm tra 

chứng từ của kế toán thường là sau khi thanh toán xong, nếu có sai xót xảy ra 

thường không được phát hiện ngay. 

+ Hiện nay, công ty đang áp dụng mô hình kế toán tập trung nên việc kế 

toán lập chứng từ kế toán, kiểm tra và hạch toán ban đầu tại 02 nhà máy sau 

đó cuối tháng tập hợp gửi lên công ty gây ra những bất lợi: chứng từ kế toán 

không được phản ánh kịp thời, đồng bộ giữa nhà máy và công ty do phần 

mềm kế toán công ty không có sự tích hợp internet. 

- Về tổ chức tài khoản kế toán: 

Chưa chi tiết cho các tài khoản để phục vụ cho việc ghi sổ và lập báo cáo 

kế toán quản trị 
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- Về hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty: 

+ Xử lý thông tin bằng máy vi tính vì vậy có thể xảy ra trường hợp máy 

móc có thể bị hư hỏng, vi rút dẫn đến tình trạng mất dữ liệu kế toán đã được 

ghi chép mặt khác công ty thường in sổ sách kế toán vào cuối năm tài chính. 

- Về tổ chức kiểm tra kế toán tại công ty: 

+ Do công ty không có bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm tra kế toán riêng 

nên việc tự kiểm tra khó có thể đạt hiệu quả tối ưu nhất. Năng lực của kế toán 

trưởng phải cao để có thể kiểm tra, cũng như tìm ra những sai sót của các kế 

toán viên, kế toán trưởng sẽ mất rất nhiều thời gian cho việc kiểm tra. 

- Việc sử dụng phần mềm kế toán cao cấp VietSun đã góp phần hoàn 

thiện ứng dụng về thông tin trong tổ chức công tác kế toán của Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoa Linh. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin 

vẫn tồn tại hạn chế: 

+ Xuất phát từ bản thân phần mềm kế toán VietSun như: Phần mềm 

không có mục Ngân hàng trực tuyến và thẻ tín dụng trong phần hành ngân 

hàng để kế toán có thể dễ dàng theo dõi, đối chiếu giữa bảng kê chi tiết ngân 

hàng với sổ kế toán; Không có phần hành riêng cho tài sản cố định; Phiếu thu, 

phiếu chi nếu có phát sinh thuế phải nhập ở cả hai trang Hạch toán và Thuế, 

các thông tin trên trang Thuế và trang hạch toán phải giống nhau. 

+ Tổ chức công tác kế toán theo mô hình tập trung nên việc kiểm tra 

giám sát dưới nhà máy của công ty gặp nhiều bất cấp khi chưa triển khai kết 

nối Internet với phần mềm kế toán trên máy vi tính nên sẽ không thực hiện 

tích hợp được thông tin, kế toán dưới nhà máy và kế toán tại công ty không 

thể nhập liệu, hạch toán đồng thời trên một tệp dữ liệu trên Internet. Công ty 

không thể kiểm soát số liệu, báo cáo của nhà máy, công ty tại bất cứ nơi đâu 

và bất cứ khi nào thông qua Internet. 
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3.3.3 Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan: Đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội nên nhận thức, quan điểm đến môi trường pháp lý, chủ 

trương, chính sách và tổ chức thực hiện của Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoa Linh có những bước chuyển biến quá độ nhất định, 

phải hoàn thiện từng bước theo xu hướng hội nhập. Chế độ kế toán doanh 

nghiệp vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu phát triển thực tiễn, hội nhập 

với chế độ kế toán quốc tế. 

- Nguyên nhân chủ quan: chưa có sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo 

công ty về lĩnh vực kế toán tài chính. Lãnh đạo nhận thức được tầm quan 

trọng của bộ phận kế toán quản trị của công ty nhưng chưa có sự đầu tư, đào 

tạo hoặc có chính sách tuyển dụng, thu hút thêm kế toán quản trị. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Qua nội dung chương 3, tác giả đã mô tả, đánh giá thực trạng tổ chức 

công tác kế toán tại công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh bao gồm: tổ chức 

bộ máy kế toán, tổ chức chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, 

tổ chức sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Những thực trạng trong công tác 

tổ chức kiểm tra kế toán, thực trạng về ứng dụng thông tin trong tổ chức kế 

toán. 

Qua đây tác giả đã chỉ ra những thành tựu đã đạt được và những tồn tại 

với những nguyên nhân khác quan và chủ quan. Có thể thấy tổ chức công tác 

kế toán của công ty đáp ứng được nhu cầu thông tin và có tác động nhất định 

đến quản lý tài chính của công ty. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn 

chế cần phải được hoàn thiện để đáp ứng ngày càng tốt hơn trong điều kiện 

hoạt động, sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh. 
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CHƯƠNG 4 

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH 

4.1 Sự cần thiết, yêu cầu hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoa Linh 

4.1.1 Sự cần thiết hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH 

Dược phẩm Hoa Linh 

Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh với mục tiêu trở thành một trong 

những công ty Dược phẩm hàng đầu của Việt Nam trong việc: 

+ Cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ tốt tương đương 

với giá thành hợp lý. 

+ Nỗ lực phát triển tập trung vào các sản phẩm riêng của Hoa Linh, luôn 

hướng tới vị trí dẫn đầu trong dòng sản phẩm đó. 

+ Mở rộng và nâng cao hệ thống phân phối, cung ứng trên toàn quốc. 

+ Xây dựng một môi trường chuyên nghiệp, đào tạo đội ngũ cán bộ có 

chuyên môn giỏi, nhiệt tình và có trách nhiệm.  

Để đạt được các mục tiêu trên thì việc hoàn thiện tổ chức công tác kế 

toán tại công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh là rất cần thiết. Tổ chức công 

tác kế toán hợp lý, đảm bảo cung cấp thông tin hoạt động tài chính một các 

kịp thời, trung thực, hợp lý để giúp nhà quản lý của công ty có những hoạch 

định kịp thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 

tài chính. 

4.1.2 Yêu cầu hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoa Linh 

Thực chất của việc tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh 

nghiệp là việc tổ chức thực hiện ghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh theo những nội dung công tác kế toán bằng phương pháp 
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khoa học của kế toán, phù hợp  với các chính sách chế độ quản lý kinh tế qui 

định, phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của doanh nghiệp để phát huy 

chức năng, vai trò quan trọng của kế toán trong quản lý vĩ mô và vi mô nền 

kinh tế. Vì vậy, hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Dược 

phẩm Hoa Linh phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây: 

Một là, Tổ chức công tác kế toán tài chính phải đúng những qui định 

trong Luật kế toán và chuẩn mực kế toán. 

 Hiện nay công ty đang áp dụng qui định về tồ chức công tác kế toán 

theo hướng dẫn thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014. Với tinh thần 

chủ đạo của Thông tư là hướng dẫn về việc thực hiện chế độ kế toán ban hành 

kèm theo các mẫu chứng từ, sổ sách, hệ thống tài khoản, báo cáo tài chính… 

và áp dụng đúng theo qui định Luật kế toán và chuẩn mực kế toán làm cơ sở 

cho công ty hoàn thiện tổ chức công tác kế toán của công ty.  

Hai là, phù hợp với quy định quản lý tài chính hiện hành và có khả năng 

thích ứng trong tương lai. 

Việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty là một yêu cầu tất 

yếu khách quan; song việc hoàn thiện này phải đảm bảo phù hợp với các 

chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên trong điều kiện hội 

nhập đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, các chính sách, quy định 

pháp luật của Nhà nước thường xuyên được cập nhật, sửa đổi cải tiến cho phù 

hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Do đó, ý nghĩa quan trọng trong công tác 

quản lý, hoàn thiện tổ chức công tác kế toán cũng được đặt ra cấp bách và đòi 

hỏi phải tính đến những thay đổi chính sách, quy định trong tương lai. 

Ba là, phù hợp với thực trạng của công ty. Hệ thống chế độ kế toán áp 

dụng cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh được xây dựng phù hợp với yêu 

cầu quản lý tài chính của Bộ Tài chính, tôn trọng và vận dụng có chọn lọc các 

nguyên tắc và chuẩn mực kế toán quốc tế, phù hợp với chế độ kế toán doanh 
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nghiệp nói chung. Do đó, hoàn thiện tổ chức công tác kế toán phải phù hợp 

với quy mô nội dung hoạt động của Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh. 

Bốn là, trên cơ sở tiết kiệm và hiệu quả việc hoàn thiện tổ chức công tác 

kế toán tại công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh phải đảm bảo tính khả thi, 

nghĩa là những giải pháp hoàn thiện phải thực hiện được. Đồng thời, việc thực 

hiện các giải pháp đó phải tính đến hai yêu cầu là hiệu quả và tiết kiệm, cụ thể 

như sau: 

Tổ chức công tác kế toán phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp 

thời về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh chi tiết theo thời gian, địa 

điểm, quy mô của nghiệp vụ, từ đó đề ra được các quyết định kinh doanh hợp 

lý. 

Việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phải đảm bảo tính khoa học 

và phù hợp với công ty, nghĩa là thực hiện đơn giản và hiệu quả cao. 

Những yêu cầu trên phải được thực hiện một cách đồng bộ mới có thể tổ 

chức thực hiện tốt và đầy đủ các nội dung tổ chức công tác kê toán tài chính 

trong doanh nghiệp. 

4.2 Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoa Linh 

4.2.1 Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán 

Với đặc điểm và tình hình sản xuất công ty ngày càng lớn, mạng lưới 

bán hàng và thị trường được mở rộng không chỉ trong mà còn các kênh phân 

phối, bán hàng ra một số nước Lào, Campuchia, Myamar và đang mở rộng thị 

trường sang Ấn Độ, một số nước Châu Phi. Đặc biệt, hai nhà máy sản xuất 

chế phẩm đã đi vào hoạt động và ngày càng khẳng định thương hiệu, chất 

lượng sản phẩm sản xuất ra, đòi hỏi có tổ chức kế toán hạch toán riêng với bộ 

phận kế toán công ty để có thể đánh giá, báo cáo kịp thời, chính xác về sự 
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phát triển của từng nhà máy về doanh thu, lợi nhuận đóng góp, từ đó nhà quản 

trị sẽ đưa những quyết định phù hợp hơn cho việc sản xuất kinh doanh của 

từng nhà máy. Vì vậy, tác giả kiến nghị thay đổi mô hình kế toán tập trung 

sang mô hình kế toán hỗn hợp (vừa tập trung, vừa phân tán) để phù hợp với 

quy mô là doanh nghiệp đang lớn mạnh như hiện nay. Theo hình thức tổ chức 

công tác kế toán này tạo điều kiện cho kế toán gắn với hoạt động trong công 

ty, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động đó, phục vụ quản lý có hiệu quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty được tổ chức kế toán 

riêng thành lập phòng kế toán để thực hiện toàn bộ công việc kế toán phát 

sinh ở dưới các nhà máy để định kỳ lập báo cáo tài chính gửi về phòng kế 

toán công ty. 

- Để góp phần hoàn thiện bộ máy kế toán của công ty, tác giả kiến nghị 

kế toán trưởng nên xem xét phân công lại việc kiêm nhiệm của kế toán hàng 

hóa, vật tư, TSCĐ hoặc xem xét tình hình thực tế tuyển thêm nhân viên kế 

toán hàng tồn kho để phù hợp với tình hình hiện tại của công ty. Việc có thêm 

nhân viên kế toán hàng tồn kho sẽ giúp bộ phận kế toán vật tư tập trung vào 

nghiệp vụ chính của mình, giúp giảm thiểu được sai sót khi số lượng nghiệp 

vụ phát sinh rất nhiều và từ nhiều bộ phận khác nhau. Hơn nữa, việc có thêm 

nhân viên kế toán hàng tồn kho sẽ giúp cho 02 nhà máy theo dõi được số 

lượng hàng tồn kho bất kỳ thời điểm nào, thống kê được số lượng hàng bị trả 

lại, hàng có thể sử dụng, từ đó có thể dự báo được số lượng hàng tồn kho cần 

có để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng khi cần. 

- Kế toán quản trị đã và đang đóng vai trò quan trọng trong hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả các thông tin mà kế toán quản trị cung 

cấp sẽ là yếu tố then chốt giúp nhà quản lý hoạch định công việc giám sát và 

điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, bổ sung thêm bộ 

phận kế toán quản trị riêng, không phân chia KTQT kiêm phụ trách theo từng 
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phần hành của KTTC sẽ đảm bảo chuyên môn hóa từng bộ phận giữa KTTC 

và KTQT. Kế toán quản trị tập trung tổng hợp, phân tích và cung cấp thông 

tin thích hợp, nhanh chóng, kịp thời cho các nhà quản lý để họ thực hiện viêc 

điều hành, kiểm soát hoạt động của tổ chức và ra quyết định. 

- Việc tự kiểm tra kế toán tiết kiệm được chi phí, nhân lực cho công ty. 

Tuy nhiên, để việc kiểm tra kế toán đạt hiệu quả tối ưu cũng như sự minh 

bạch trước ban giám đốc và công ty, công ty nên tổ chức bộ phận kiểm tra 

riêng, đáp ứng yêu cầu lớn mạnh của công ty. 

4.2.2 Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán 

Thu nhận thông tin về các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh, phản ánh 

trong các chứng từ kế toán là công việc khởi đầu của quy trình kế toán, có ý 

nghĩa quyết định đến tính khách quan, trung thực của số liệu kế toán và báo 

cáo kế toán vì chứng từ kế toán là căn cứ để ghi chép, hệ thống hoá thông tin 

kế toán. Chứng từ kế toán còn là căn cứ không thể thiếu để phục vụ cho công 

tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh tế - tài chính ở các đơn vị. Để đảm bảo 

cho việc cung cấp và đối chiếu thông tin về số liệu kế toán giữa công ty và 

các nhà máy thì các chứng từ kế toán nội bộ phải đầy đủ để cho việc đối 

chiếu, kiểm tra một cách nhanh chóng. Bộ phận kế toán tại công ty cần phối 

hợp với các bộ phận khác để bổ sung đầy đủ. 

- Chứng từ ở công ty như đã trình bày ở trên còn một số tồn tại: Các biên 

bản giao nhận tài sản cố định làm chứng từ khi đầu tư xây dựng cơ bản hoàn 

thành để ghi tăng tài sản cố định còn thiếu vì vậy các chứng từ này, kế toán 

tổng hợp phụ trách theo dõi tài sản cố định phải yêu cầu bộ phận có liên quan 

là bộ phận kỹ thuật hoàn thành và bổ sung vào hồ sơ tài sản cố định theo đúng 

quy định về chứng từ tài sản cố định. 

Các lần khác khi công trình xây dựng cơ bản hoàn thành thì bộ phận kỹ 

thuật phải hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cho hội đồng đánh giá, kiểm tra, sau đó 
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kế toán tài sản cố định phải có trách nhiệm kiểm tra kỹ các chứng từ, hồ sơ tài 

sản cố định đó xem có thiếu chứng từ gì không, nếu không đầy đủ phải báo 

ngay cho bộ phận có liên quan để hoàn thành, trường hợp đặc biệt thì kế toán 

tài sản cố định phải báo cho kế toán trưởng để có hướng giải quyết cho từng 

trường hợp. Như vậy nếu hồ sơ đầy đủ hoàn thành kế toán tài sản cố định mới 

căn cứ vào hồ sơ đó để ghi tăng tài sản cố định thì sẽ đảm bảo cho các chứng 

từ được đầy đủ và không bị thiếu sót. 

- Một số chứng từ là hóa đơn bán hàng ở công ty bị ký sót: Các hóa đơn 

bán hàng mà hàng tháng in với số lượng nhiều nên giải quyết xuất theo hàng 

ngày và xong đến đâu kiểm tra ký ngay đến đó, phân chia công việc xuất hóa 

đơn cho phù hợp, kịp thời, bên cạnh đó, trong phần mềm nên cài đặt sẵn tên 

người xuất hóa đơn trước khi in để giảm bớt được khâu ghi tên, như vậy cuối 

tháng sẽ không phải ngồi ký, ghi tên trên hóa đơn, tránh trường hợp bị ký sót 

xảy ra. 

- Các hóa đơn mua hàng đặc biệt là vật tư, hàng hóa mà công ty mua cho 

nhà máy, thì phải yêu cầu người trực tiếp mua hàng hay người kiểm tra vật tư, 

hàng hóa đối chiếu giữa hóa đơn với hợp đồng về số lượng, giá mua và số 

lượng thực nhận, sau đó chuyển qua cho kế toán để làm căn cứ thanh toán cho 

nhà cung cấp. Trường hợp nếu đặt hàng qua điện thoại thì yêu cầu nhà cung 

cấp phải đóng mộc dấu mua hàng qua điện thoại vào mục người mua hàng. 

Như vậy sẽ không còn trường hợp thiếu chữ ký này. 

- Các hóa đơn bán hàng đặc biệt là hóa đơn phí bảo trì được các kế toán 

công nợ lập sau khi xác nhận công nợ hoàn thành rồi in, nên thường qua mấy 

ngày của tháng sau mới hoàn thành và chuyển cho kế toán thuế để kiểm tra 

làm báo cáo thuế nên thường công việc dồn vào cuối tháng và qua những 

ngày đầu tháng sau. Trong trường hợp này nếu bộ phận kế toán giải quyết tốt 

việc xuất hóa đơn theo hàng ngày và chuyển chứng từ ngay cho kế toán các 
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phần hành liên quan thì đến ngày cuối tháng sẽ hoàn thành xong công việc và 

cũng xuất xong hóa đơn, cuối tháng công việc sẽ không bị tồn đọng tiện cho 

việc kiểm tra của công ty và của công ty Điện Lực. Sự chấp thuận của cục 

thuế, chi cục thuế là căn cứ để hóa đơn đó được hợp lệ và thuận lợi cho việc 

quyết toán với cơ quan thuế sau này. 

Việc thanh toán bằng ủy nhiệm thu nên công việc kiểm tra chứng từ của 

kế toán thường là sau khi thanh toán xong, nếu có sai xót xảy ra thường 

không được phát hiện ngay. Để hạn chế được sai sót này công ty phải xây 

dựng các định mức sử dụng điện và liên hệ với ngân hàng của mình, đề nghị 

ngân hàng hỗ trợ kiểm tra kỹ các hóa đơn chuyển tới nếu thấy có sai sót về 

nội dung hay định mức tiền phải chi, ngân hàng phải báo ngay cho công ty để 

không thanh toán hóa đơn đó. Hoặc định kỳ công ty và công ty Điện Lực phải 

đối chiếu các khoản phát sinh, căn cứ vào số phát sinh đó, nếu thấy bất 

thường công ty phải đề nghị công ty Điện Lực kiểm tra lại trước khi phát 

hành ủy nhiệm thu chuyển cho ngân hàng. 

Tác giả đã kiến nghị công ty tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình kế 

toán hỗn hợp và 02 nhà máy có tổ chức bộ máy kế toán riêng nên tại các nhà 

máy cần bổ sung các chứng từ kế toán như danh mục chứng từ kế toán của 

công ty theo phụ lục số 02 nhằm đảm bảo việc hạch toán được đầy đủ, chính 

xác và kịp thời. 

• Để tố chức công tác kế toán quản trị tại Công ty, trước hết phải ứng 

dụng hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán do Bộ Tài chính ban hành theo 

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 mà hiện nay Công ty đang áp 

dụng, trên cơ sở đó Công ty bổ sung thêm những chứng từ khác phục vụ cho 

nội dung kế toán quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi phí của nhà 

quản trị. Hầu như mọi nghiệp vụ phát sinh đều liên quan đến chi phí nên 

chứng từ ghi nhận phải chi tiết các số liệu chi phí, trong đó ghi rõ là biến phí 
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hay định phí, thể hiện rõ thông tin đầu vào, đầu ra của từng bộ phận, từng 

công đoạn, bộ phận nào chịu chi phí. Điều này giúp kế toán quản trị dễ dàng 

thực hiện kiểm soát chi phí theo từng đối tượng chịu chi phí và theo từng 

trung tâm trách nhiệm, dễ dàng tổng hợp và lập báo cáo hơn. Hơn nữa, hệ 

thống chứng từ phải đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu, dễ truy cập và so sánh 

được. Kế toán quản trị có thể sử dụng thêm một số chứng từ như sau:  

Phiếu dự trù nguyên vật liệu: chứng từ này là cơ sở để đảm bảo cho việc 

cung ứng nguyên vật liệu cho sản xuất được đủ về số lượng, đảm bảo chất 

lượng. Việc dự trữ nguyên vật liệu đúng mức, hợp lý sẽ giúp cho Công ty 

không bị gián đoạn sản xuất, không thiếu thành phẩm để bán như hiện nay, 

đồng thời sử dụng tiết kiệm, hợp lý vốn lưu động. 

Phiếu tổng hợp các loại chi phí: chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, 

chi phí quản lý doanh nghiệp: các chứng từ này thể hiện tổng chi phí sản xuất 

chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp theo dự toán và thực tế 

được phân chia theo biến phí và định phí phát sinh tại bộ phận phân xưởng 

sản xuất, bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp. Dựa vào các 

chứng từ này để bộ phận kế toán quản trị tập hợp chi phí và theo dõi sự biến 

động của các loại chi phí nhằm tìm ra chênh lệch và báo cáo cho Ban giám 

đốc có biện pháp khắc phục. 

Phiếu định giá bán sản phẩm linh hoạt (theo phương pháp chi phí trực 

tiếp): chứng từ này được lập cho từng loại sản phẩm mà Công ty đang sản 

xuất. Nó giúp cho nhà quản trị sẽ dễ dàng trong việc đưa ra mức giá bán cho 

từng loại sản phẩm khi gặp các tình huống trong kinh doanh như: cạnh tranh, 

đấu thầu, nhận đơn đặt hàng đặc biệt,…Chứng từ này sẽ giúp nhà quản trị đưa 

ra những mức giá, phạm vi linh hoạt nhanh hơn nhưng vẫn đảm bảo tính bí 

mật của thông tin cạnh tranh. 
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4.2.3 Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 

Tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán là công cụ để thu thập 

những thông tin cần thiết từ các số liệu trên chứng từ kế toán và xử lý chúng 

để cung cấp những thông tin kế toán theo nhu cầu của người sử dụng. Ở công 

ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh đã áp dụng đúng quy định về hệ thống tài 

khoản tuy nhiên tài khoản công nợ phải trả công ty chưa mở chi tiết cho từng 

khách hàng do đó sẽ rất khó khăn cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu với nhà 

cung cấp. Mặt khác theo nguyên tắc trọng yếu, một thông tin trọng yếu phải 

được trình bày trên báo cáo tài chính khi thiếu thông tin đó sẽ ảnh hưởng 

trọng yếu đến báo cáo tài chính và ảnh hưởng đến việc ra quyết định của 

người đọc. Theo đó công ty nên mở chi tiết tài khoản công nợ phải trả để từ 

chi tiết đó chúng ta có thể theo dõi được hạn mức công nợ và tuổi nợ chi tiết 

của từng khách hàng, việc chi tiết sẽ giúp cho việc phân tích được rõ ràng và 

hiệu quả, biết được mình đang còn nợ của nhà cung cấp nào để có kế hoạch 

thanh toán cho phù hợp.  

Với kiến nghị công ty tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình kế toán hỗn 

hợp và 02 nhà máy có tổ chức bộ máy kế toán riêng nên tại các nhà máy cần 

bổ sung các tài khoản kế toán như danh mục tài khoản kế toán của công ty 

theo phụ lục số 05 nhằm đảm bảo việc hạch toán được đầy đủ, chính xác và 

kịp thời. 

Trên cơ sở tài khoản được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 đã thể hiện thông tin thực tế tài sản, nguồn vốn, chi phí, thu 

nhập, lợi nhuận theo chức năng hoạt động. Vì vậy, vấn đề cần quan tâm là bổ 

sung, điều chỉnh tài khoản thích hợp với phản ánh, cung cấp thông tin cho 

mục đích quản trị. Xây dựng hay mở các tài khoản chi tiết để phản ánh, cung 

cấp thông tin tài sản, nguồn vốn, chi phí, thu nhập, lợi nhuận trên nguyên tắc 

chung tài khoản cấp 1 (tài khoản 3 số) do Bộ Tài chính ban hành, tài khoản 
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cấp 2 (tài khoản 4 số) trở lên do Công ty tự xây dựng theo yêu cầu quản lý tại 

đơn vị. Có thể mở tài khoản chi tiết để phân loại chi phí cố định, chi phí biến 

đổi. 

4.2.4 Hoàn thiện hệ thống sổ và báo cáo tài chính kế toán 

- Khi đã mở tài khoản cấp 2, 3 chi tiết cho các nội dung thu chi, sản xuất 

kinh doanh tại công ty, việc lập các sổ chi tiết cho các tài khoản thuận lợi rất 

nhiều. Kế toán cần hoàn thiện thêm các yêu cầu sau: 

+  Cần lập đầy đủ các sổ chi tiết cho các tài khoản phát sinh để thấy được 

kết cấu của từng nội dung trong kỳ, cũng như doanh thu chi tiết cho từng sản 

phẩm để đánh giá sản phẩm bán chạy và chiếm ưu thế. 

+ Cuối tháng công ty nên tiến hành khóa sổ kế toán và cộng lũy kế để có 

báo cáo kết quả thường xuyên nhất. 

- Hiện tại Công ty đã sử dụng phần mềm kế toán để phục vụ cho công 

tác kế toán, vì vậy kế toán từng phần hành kế toán định kỳ nên in sổ đóng dấu 

giáp lai phục vụ cho việc lưu trữ và tra cứu. 

Tại 02 nhà máy hiện nay không thực hiện lập sổ tổng hợp, lập báo cáo 

tài chính. Tuy nhiên với sự lớn mạnh của công ty và xu hướng hoàn thiện về 

tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình kế toán vừa tập trung, vừa phân tán, tại 

02 nhà máy sẽ có bộ phận kế toán riêng nên kế toán tại nhà máy phải lập báo 

cáo tài chính của 02 nhà máy và gửi về phòng kế toán của công ty để lập báo 

cáo tài chính của toàn công ty, đảm bảo việc theo dõi, đánh giá và quản lý kịp 

thời tình hình sản xuất kinh doanh tại 02 nhà máy và toàn công ty. 

- Ngoài việc sử dụng hệ thống sổ chi tiết được ban hành theo Thông tư 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 thì Công ty nên sử dụng thêm một số sổ 

kế toán chi tiết để theo dõi như mẫu sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực 

tiếp, sổ chi tiết chi phí sản xuất chung, sổ chi tiết chi phí bán hàng và chi phí 
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quản lý doanh nghiệp, có thể thiết kế ghi rõ đâu là định phí, đâu là biến phí 

nhằm theo dõi chi tiết chi phí kinh doanh theo cách ứng xử của chi phí cũng 

như làm cơ sở cho việc phân tích các biến động của chi phí. 

Hệ thống báo cáo kế toán quản trị không tuân theo mẫu biểu quy định, 

được lập nhằm cung cấp các thông tin chủ yếu, cần thiết và hết sức cụ thể cho 

các nhà quản trị doanh nghiệp. Những thông tin này giúp cho các nhà quản trị 

doanh nghiệp đánh giá, phân tích và dự đoán tình hình tài chính, kết quả hoạt 

động kinh doanh và xu hướng phát triển của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, 

giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp đề ra những quyết định đúng đắn 

trong quản lý sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Yêu cầu khi lập các 

báo cáo này là phải kịp thời, thông tin phải truyền đạt rõ ràng, thống nhất và 

dễ hiểu và dễ liên hệ giữa các bộ phận. Các báo cáo kế toán quản trị phải 

được thiết lập phù hợp với đặc điểm, quy mô hoạt động, trình độ và khả năng 

của bộ máy kế toán. Cơ sở số liệu để lập các báo cáo kế toán là các sổ sách kế 

toán tổng hợp và chi tiết có liên quan đến đối tượng cần lập báo cáo kế toán.  

4.2.5 Hoàn thiện công tác kiểm tra kế toán 

Muồn thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kế toán, 

Công ty cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy chế về tự kiểm tra kế 

toán. Cần xác định rõ mục đích, nhiệm vụ của công tác kiểm tra kế toán và 

lựa chọn hình thức kiểm tra phù hợp… 

Để công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán tại công ty được hiệu quả hơn 

nữa cần phải thực hiện tốt các nội dung sau: xây dựng quy định, nguyên tắc, 

phương pháp tự kiểm tra tại công ty. Hàng năm xây dựng kế hoạch tự kiểm 

tra, tổ chức việc kiểm tra tài chính, kế toán trong công ty. Thành lập tổ kiểm 

tra với thành phần đủ năng lực, trình tự và phẩm chất để thực hiện công tác 

kiểm tra theo kế hoạch hoặc trong những trường hợp đột xuất tại công ty hoặc 

dưới nhà máy, đồng thời phải chỉ đạo công tác tự kiểm tra kế toán tại các nhà 
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máy. Xử lý kết quả kiểm tra và công khai kết quả kiểm tra. Căn cứ báo cáo 

kết quả, cần có quyết định khen thưởng hoặc xử lý sai phạm. Công khai kết 

quả tự kiểm tra và kết quả xử lý kết luận tự kiểm tra. 

Ngoài việc xây dựng công tác tự kiểm tra thì cần bổ sung bộ phận kiểm 

tra kế toán riêng để việc kiểm tra kế toán đạt hiệu quả tốt nhất. 

Đồng thời, cũng nên đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn 

của các kế toán để tránh sai sót ban đầu, phổ biến các quy định về chứng từ để 

cán bộ, người lao động có liên quan chấp hành nghiêm công tác lưu, giao nộp 

chứng từ, tránh làm mất chứng từ. 

4.3 Điều kiện cơ bản thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức 

công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 

4.3.1 Về phía nhà nước 

Mỗi DN như là một tế bào của nền kinh tế quốc dân, đóng góp tích cực 

vào sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Để các DN phát triển, không thể 

thiếu sự giúp đỡ, tạo điều kiện từ phía Nhà nước. Hoạt động sản xuất kinh 

doanh của mỗi DN chịu sự tác động lớn từ các chính sách điều tiết kinh tế vĩ 

mô của Nhà nước. Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh cũng không là một 

ngoại lệ. Công ty muốn hoạt động có hiệu quả thì cũng cần sự khuyến khích 

và hỗ trợ từ phía Nhà nước. Nhà nước có chức năng quản lý kinh tế ở tầm vĩ 

mô. Để thực hiện yêu cầu này, Nhà nước cần làm một số công việc sau:  

Thứ nhất: Nhà nước cần ổn định nền kinh tế vĩ mô.  

Thứ hai: Nhà nước cần nhanh chóng hoàn thiện một các đồng bộ việc 

cải cách hệ thống pháp lý có liên quan đến kế toán đó là xác định và ban hành 

một cách đầy đủ, hoàn chỉnh hệ thống văn bản, chuẩn mực, chế độ và các quy 

định pháp lý khác chi phối đến công việc kế toán. Nhằm tạo ra khuôn khổ 

pháp lý để thực thi công tác phù hợp với đặc điểm, yêu cầu và trình độ quản 
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lý hiện nay ở Việt Nam, nâng cao địa vị pháp lý và luật hóa công tác kế toán, 

đáp ứng được yêu cầu khi nền kinh tế đã hội nhập sâu vào kinh tế thế giới.  

Thứ ba: Nhà nước cần hoàn thiện về lý luận kế toán quản trị ở Việt Nam 

để việc tổ chức công tác kế toán hoàn thiện hơn, bao gồm các nội dung: Xác 

định rõ phạm vi kế toán tài chính và kế toán quản trị trong các DN. Xác định 

mô hình kế toán quản trị cho các loại hình DN: Xác lập kế toán quản trị theo 

từng quy mô: DN có quy mô lớn; Quy mô trung bình; Quy mô nhỏ.  

Thứ tư: Bộ Tài chính với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt 

động kế toán cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống kế toán, các quy định liên 

quan đến kế toán và phối hợp với cơ quan chức năng có sự hướng dẫn cụ thể 

hơn nữa về tổ chức công tác kế toán đối với DN, tập trung một số nội dung: tổ 

chức bộ máy kế toán, tổ chức chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản kế 

toán, tổ chức sở kế toán, tổ chức báo cáo kế toán…Mặc khác, cũng cần phải 

nghiên cứu để ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung những quy định về mặt cơ 

chế quản lý cho phù hợp, đồng bộ với kế toán quản trị tại các DN.  

Thứ năm: Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu cần phải tăng cường việc 

nghiên cứu để hoàn chỉnh về mặt lý luận một cách thuyết phục về bản chất, 

đối tượng, nội dung, phạm vi, phương pháp nghiên cứu,… của tổ chức công 

tác kế toán. Đồng thời cần tăng cường việc giảng dạy bồi dưởng kiến thức về 

sự cần thiết và hiệu quả của việc tổ chức công tác kế toán trong các DN. Mặt 

khác, trong quá trình giảng dạy cần phải nhấn mạnh, tăng cường và khẳng 

định chức năng tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu 

quản lý, kiểm soát DN của hệ thống kế toán DN.  

Thứ sáu: Nhà nước, Bộ Tài chính, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu nên 

phát hành nhiều tài liệu, sách tham khảo, tài liệu hướng dẫn thực hành các 

tình huống cụ thể về tổ chức công tác kế toán nhằm giúp các DN có thể tiếp 

cận dễ dàng hơn với các kiến thức mới. 
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4.3.2 Về phía công ty 

Nhà quản trị cần đặt lợi ích của DN lên hàng đầu, quan tâm đến tổ chức 

công tác kế toán của DN trong tương lai, tập trung xây dựng và lựa chọn các 

phương án tổ chức kế toán trên cơ sở các thông tin đáng tin cậy, chú trọng 

việc xây dựng bộ máy kế toán với chức năng, nhiệm phụ và kế hoạch phân 

công khoa học để thực hiện tốt chức năng kiểm soát quá trình hoạt động sản 

xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty. 

Tổ chức đào tạo, tự đào tạo lại nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết 

cho đội ngũ cán bộ quản lý những kiến thức về kinh tế thị trường, các văn bản 

pháp quy về quản lý nói chung, về tổ chức công tác kế toán nói riêng. Đặc 

biệt, tiến hành đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ kế toán những kiến thức và kinh 

nghiệm vận dụng trong từng phần hành kế toán và về kế toán quản trị trong 

DN.  

Xác định mục tiêu và xây dựng mô hình kế toán quản trị trong đó tổ 

chức công tác kế toán là trọng tâm, phù hợp với đặc thù kinh doanh của DN. 

Đồng thời, hoàn thiện tổ chức bộ mày kế toán quản trị nhằm xây dựng hệ 

thống thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin trong DN theo hướng tăng cường 

kiểm soát và quản lý chi phí.  

Tổ chức trang bị các phương tiện kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông 

tin để thu thập và xử lý thông tin nhanh chóng.  

Trên đây là những ý kiến đóng góp của cá nhân nhằm hoàn thiện tổ 

chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh. Để những ý 

kiến đóng góp trên được hoàn thiện, rất mong có sự góp ý từ phòng kế toán 

của công ty và của thầy cô trong Hội đồng chấm luận văn. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận chung về tổ chức công tác kế toán trong 

các doanh nghiệp ở chương 2 và phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công 

tác kế toán tại công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh ở chương 3, luận văn đã 

đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH 

Dược phẩm Hoa Linh trên cả góc độ KTTC và KTQT. Trên phương diện 

KTTC luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện về tổ chức chứng từ kế toán, tổ 

chức tài khoản kế toán, tổ chức sổ sách kế toán và tổ chức báo cáo kế toán. 

Trên phương diện KTQT tác giả đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán 

theo mô hình kế toán kết hợp giữa KTTC và KTQT, hoàn thiện tổ chức kiểm 

tra kế toán cũng như tăng cường ứng dụng thông tin trong tổ chức công tác kế 

toán, làm công cụ quản lý tích cực và hiệu quả hơn trong việc cung cấp thông 

tin kịp thời, chính xác và hữu ích đối với nhà quản trị. Ngoài ra, luận văn đề 

rõ các điều kiện để đảm bảo các giải pháp đề xuất được khả thi về cả phía 

Nhà nước, các cơ quan chức năng và đối với Công ty TNHH Dược phẩm Hoa 

Linh. 
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KẾT LUẬN 

1. Những nội dung nghiên cứu đã thực hiện 

Với đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH 

Dược phẩm Hoa Linh”, luận văn đã đạt được một số kết quả sau: 

- Luận văn đã góp phần làm rõ những vấn đề cơ bản về tổ chức kế toán 

tại các doanh nghiệp hiện nay. 

- Luận văn đã trình bày và phân tích thực trạng tổ chức kế toán trong chế 

độ kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh; từ đó rút ra 

những vấn đề còn tồn tại cần phải hoàn thiện hơn nữa nhằm phát huy được 

vai trò của kế toán trong công tác quản lý. Số liệu phân tích dựa vào số liệu 

mà bộ phận kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh bản cung cấp. 

- Luận văn đã đề cập đến những yêu cầu, nội dung hoàn thiện tổ chức 

công tác kế toán của chế độ dựa vào nội dung kế toán của công ty; đồng thời 

cũng đưa ra một số ý kiến đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán của 

Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh. 

Nội dung của luận văn đã đáp ứng được các yêu cầu và mục đích nghiên 

cứu đặt ra. Những đề xuất trong luận văn nếu được áp dụng sẽ góp phần làm 

tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh thực hiện 

khoa học hợp lý hơn. 

2. Những hạn chế trong nghiên cứu 

Tính bảo mật của thông tin kế toán: đối tượng đề tài nghiên cứu là tổ 

chức công tác kế toán của Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh, là một 

doanh nghiệp 100% vốn tư nhân, sản xuất và kinh doanh dược, công nghệ sản 

xuất là yếu tố quan trọng nhất tạo ra sản phẩm, vì vậy công ty thực hiện tốt tổ 

chức lưu trữ chứng từ nên khi làm xong thủ tục quyết toán, báo cáo công ty in 

sổ, niêm phong và lưu trữ tại kho, phần mềm kế toán khóa lại, nên số liệu kế 
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toán có tính bảo mật cao vì ảnh hưởng đến các thông tin bảo mật của công ty, 

do đó không tránh khỏi khó khăn trong việc tiếp cận các thông tin chính xác. 

Thêm vào đó do tính mới của đề tài nghiên cứu, chưa có một đề tài kế 

toán nào nghiên cứu tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoa Linh. Do quy mô sản xuất kinh doanh nhiều sản phẩm với địa bàn sản 

xuất phân tán, cơ chế chính sách, tài chính mang tính đặc thù nên không tránh 

khỏi những hạn chế trong kết quả nghiên cứu của luận văn. 

Rất mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc. 

3. Hướng nghiên cứu đề tài trong tương lai 

Tác giả mạnh dạn đề xuất hướng nghiên cứu đề tài trong tương lai như 

sau: 

- Mở rộng và đi sâu nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán và kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác 

nhau trên địa bàn Hà Nội. 

- Phát triển đề tài mới: Tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh 

nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội. 
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