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C ƢƠNG 1 

G Ớ  T        Đ  T   NG   N C   

1.1.  L       ọ     t   

Trong những năm qua, Nhà nƣớc ban hành nhiều chủ trƣơng, chính 

s ch mới đã tạo ra hành lang ph p lý cho c c  đơn vị sự nghiệp n i chung và 

c c đơn vị  sự nghiệp công lập n i riêng trong việc ph t huy quyền tự chủ để 

ph t triển đơn vị, tăng thu nhập cho công chức, viên chức  Trong qu  trình 

hoạt động, c c đơn vị sự nghiệp công lập dƣới sự quản lý của Đảng và Nhà 

nƣớc phải c  nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh luật Ngân s ch Nhà nƣớc, 

c c tiêu chuẩn định mức, c c quy định về ch  độ    to n sự nghiệp do Nhà 

nƣớc ban hành  Điều này nhằm đ p ứng yêu cầu quản lý  inh t  - tài chính, 

tăng cƣờng quản lý  iểm so t chi quỹ Ngân s ch Nhà nƣớc, quản lý tài sản 

công, nâng cao chất lƣợng công t c    to n và hiệu quả quản lý c c đơn vị sự 

nghiệp công lập   

Viện  hoa học  ôi trƣờng là là một đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Tổng cục  ôi trƣờng, c  chức năng nghiên cứu chi n lƣợc, chính s ch 

về bảo vệ môi trƣờng; tổ chức c c hoạt động nghiên cứu cơ sở  hoa học và 

thực tiễn phục vụ công t c quản lý Nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng; tƣ vấn, 

đào tạo, bồi dƣỡng và thông tin thƣ viện về  hoa học môi trƣờng. Trong công 

t c quản lý tài chính, Viện  hoa học  ôi trƣờng luôn nêu cao tinh thần tr ch 

nhiệm trong chỉ đạo sử dụng ti t  iệm, hiệu quả c c nguồn lực hiện c  của 

đơn vị và nguồn  inh phí do Ngân s ch Nhà nƣớc cấp trong thực hiện nhiệm 

vụ; đề ra c c biện ph p  iểm so t nhằm ph ng chống tham nhũng, lãng phí 

trong sử dụng tài sản công  

Qua nghiên cứu và công tác thực t  tại Viện Khoa học Môi trƣờng cho thấy, 

tổ chức công tác k  toán tại đơn vị còn bộc lộ nhiều hạn ch , chƣa ph t huy 

một cách tốt nhất chức năng thông tin và  iểm tra, dẫn đ n việc cung cấp thông 
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tin cho yêu cầu quản lý chƣa thực sự hiệu quả. Nhằm đ ng g p thêm cơ sở 

khoa học và thực tiễn hoàn thiện tổ chức công tác k  toán tại Viện Khoa học 

 ôi trƣờng, tác giả chọn đề tài “ Tổ chức công tác kế toán tại Viện Khoa học 

    trƣờng” làm nội dung nghiên cứu cho luận văn cao học của mình. 

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu    tài 

Đề tài nghiên cứu về tổ chức công tác k  to n  hông c n là đề tài mởi 

mẻ vì đã c  rất nhiều công trình nghiên cứu của các học viên cao học và 

nghiên cứu viên trƣớc đây  Trong những năm gần đây đề tài này đã thu hút 

đƣợc sự chú ý của các học viên, nghiên cứu viên và cũng c  nhiều đề tài đã 

đƣợc nghiên cứu. 

Luận văn về “ Tổ chức k  toán ở trƣờng Cao đẳng Kinh t  kỹ thuật 

Công nghệ” năm 2 12 của Thạc sỹ Nguyễn Thị Lan. Luận văn đã  nêu ra thực 

trạng về các nội dung trong tổ chức công tác k  to n nhƣ: tổ chức bộ máy k  

toán tại đơn vị, tổ chức hệ thống chứng từ k  toán, hệ thống tài khoản k  toán, 

hệ thống sổ sách k  toán, hệ thống báo cáo k  toán và tổ chức công tác kiểm 

tra k  toán tại trƣờng Cao đẳng Kinh t  kỹ thuật Công nghệ, đề ra các giải 

pháp hoàn thiện. Tuy nhiên, luận văn chƣa phản  nh h t các nội dung tổ chức 

k  to n, chƣa b m s t đƣợc vào c c cơ ch  quản lý của Nhà nƣớc hiện hành, 

rất nhiều các chính sách, ch  độ đƣợc bạn hành mới, chƣa nêu ra đƣợc những 

giải pháp hoàn thiện tổ chức k  toán hợp lí..  

 Và luận văn “ Tổ chức công t c    to n tại bệnh viện đa  hoa tỉnh Th i 

Nguyên” năm 2 13 của Thạc sỹ Nguyễn Văn Nhàn cũng đã chỉ ra đƣơc 

những lý luận cơ bản về tổ chức công tác k  toán của đơn vị sự nghiệp có thu, 

thực t  tổ chức k  toán của đơn vị, đƣa ra đƣợc những ƣu nhƣợc điểm trong 

từng khâu của tổ chức công tác k  to n  Tuy nhiên đề tài chƣa nêu đƣợc việc 

vận dụng tổ chức công tác k  toán phục vụ cho quản lý của đơn vị, và chƣa c  

giải pháp phù hợp nào đƣợc đƣa ra. 
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 Luận văn về “ Tổ chức công t c    to n tại Trung tâm quan tr c môi 

trƣờng ” năm 2 14 của thạc sỹ Nguyễn Thành  n  Đề tài đã đƣa ra đƣợc các 

lý luận cơ bản về cơ ch  tài chính, quản lý Nhà nƣớc đối với c c đơn vị sự 

nghiệp công lập. Về tổ chức công tác k  to n, đề tài đã nghiên cứu thực trạng 

tổ chức công tác k  toán tại đơn vị này, và đƣa ra c c phƣơng hƣớng, biện 

pháp hoàn thiện tổ chức công tác k  to n trong c c đơn vị sự nghiệp thuộc 

ngành quan tr c  Tuy nhiên đề tài chƣa phản ảnh h t các nội dung tổ chức 

công tác k  to n, chƣa b m s t đƣợc vào c c cơ ch  quản lý tài chính của Nhà 

nƣớc hiện hành, rất nhiều c c chính s ch chƣa đƣợc áp dụng kịp thời, chƣa 

nêu ra đƣợc những giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác k  toán hợp lí.  

Hay luận văn của t c giả Nguyễn Văn Thành về đề tài “ Tổ chức công 

tác k  toán tại Sở văn h a tỉnh Hải Hƣơng” năm 2 14 đã phân tích đƣợc công 

tác k  toán tốt sẽ cung cấp thông tin phù hợp, hữu ích cho từng đối tƣợng sử 

dụng thông tin, đ p ứng đƣợc việc ghi nhận đầy đủ các dữ liệu đầu vào, tổ 

chức xử lý dữ liệu, n m b t đƣợc nhu cầu thông tin của từng đối tƣợng sử 

dụng thông tin  Đề tài đi sâu vào việc phân tích tình hình thực t  chƣa nêu lên 

đƣợc những thành tựu và những hạn ch  trong việc tổ chức công tác k  toán. 

Luận văn thạc sỹ của tác giả Nguyễn Thịnh Hiền về lĩnh vực tài 

nguyên, môi trƣờng có đề tài “ Hoàn thiện tổ chức công tác k  toán tại Phòng 

Tài nguyên môi trƣờng Quận Long Biên” năm 2 15. Luận văn đã trình bày 

các lý luận cơ bản về tổ chức k  to n đơn vị sự nghiệp công lập, đ nh gi , 

phân tích thực trạng tổ chức công tác k  toán ở tại Phòng Tài nguyên môi 

trƣờng Quận Long Biên, từ đ  đƣa ra c c định hƣớng và giải pháp nhằm hoàn 

thiện tổ chức công tác k  toán tại đơn vị  Tuy nhiên c c đề tài này chỉ là mô tả 

thực trạng sau đ  đƣa ra những giải pháp thuần túy về phƣơng diện hạch toán 

nhằm tuân thủ ch  độ hiện hành chƣa chỉ ra đƣợc ảnh hƣởng của tổ chức hạch 

toán k  to n đ n quản lý tài chính. 
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Đề tài luận văn “ Hoàn thiện công tác tổ chức k  toán tại Viện Khoa học 

Công nghệ và Xây dựng” của tác giả Phan Thị Thanh Hƣơng năm 2 14  Trong 

luận văn này t c giả đã nêu ra đƣợc những ƣu điểm và tồn tại trong quá trình 

công tác tổ chức k  toán tại Viện. Tác giả đi sâu nghiên cứu thực trạng công tác 

tổ chức k  toán tại Viện cho thấy : Viện cần bổ sung thêm một số tài khoản cấp 

2 phản ánh các nội dung kinh t  cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của Viện 

nhƣ tài  hoản 311(3112, 3114), tài khoản 531 (5311, 5312), tài khoản 631 

(6311, 6312)... Nhƣng chƣa đi sâu tìm hiểu, phân tích về tổ chức hệ thống tài 

khoản, tổ chức hệ thống chứng từ, tổ chức hệ thống sổ k  toán trong từ đ  đƣa 

ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác k  toán tại đơn vị. 

Nền kinh t  Việt Nam đang trong qu  trình hội nhập với quốc t . Việc 

phát hiện ra các lỗ hổng trong khâu quản lý k  toán từ đ  cũng đã ra tăng, 

những đề tài trƣớc c n chƣa ph t hiện h t, chƣa b m s t đƣợc tình hình thực 

t  của c c đơn vị sự nghiệp công lập  Riêng về lĩnh vực tổ chức k  toán ở đơn 

vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực môi trƣờng mới chỉ có một số ít tác giả 

nghiên cứu  Để chỉ ra ti p những mặt còn hạn ch  trong quản lý tài chính và 

tổ chức công t c    to n của c c đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và của 

Viện Khoa học  ôi trƣờng n i riêng và từ đ  đƣa ra những ki n nghị nhằm 

hoàn thiện tổ chức công tác k  to n  Vì vậy t c giả mạnh dạn chọn đề tài “ Tổ 

chức công tác k  toán tại Viện Khoa học  ôi trƣờng” làm nội dung nghiên 

cứu cho luận văn cao học của mình. 

1.3. Mụ   í    g  ê   ứu của    tài 

Nội dung nghiên cứu của luận văn nhằm đạt tới các mục đích sau: 

Về mặt lí luận: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công  

tác k  to n trong c c đơn vị sự nghiệp công lập. 

Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu tổ chức công t c    toán tại Viện Khoa 

học  ôi trƣờng, từ đ  đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công 

tác k  toán tại Viện Khoa học  ôi trƣờng. 
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Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức k  toán nhằm cung cấp thông tin phục 

vụ cho nhà quản lý. 

1.4. Câu hỏi nghiên cứu 

Nghiên cứu đề tài này cần trả lời những câu hỏi sau: 

Tổ chức công t c    to n trong đơn vị sự nghiệp công lập nhƣ nào? 

Tổ chức công t c    to n trong Viện Khoa học  ôi trƣờng hiện thực 

hiện ra sao? Đã đ p ứng đƣợc yêu cầu của quản lý chƣa? 

Tổ chức công t c k  to n nhƣ th  nào để đ p ứng đƣợc thông tin cho 

quản lý tại Viện Khoa học  ôi trƣờng? 

1.5. P ƣơ g p áp  g  ê   ứu    tài 

Để thực hiện các nội dung và mục tiêu nghiên cứu đã nêu, t c giả sử 

dụng tổng hợp c c phƣơng ph p nghiên cứu nhƣ sau: 

*  Phương pháp điều tra phỏng vấn: Thực hiện phỏng vấn sâu nhân 

viên k  toán, k  to n trƣởng và tham gia tìm hiểu thực t  công tác k  toán tại 

đơn vị mà qua phỏng vấn sâu tác giả thấy là điển hình thực hiện thu thập 

thông tin  bằng phƣơng ph p đặt các câu hỏi thông qua giao ti p trực ti p với 

các cán bộ k  toán và K  to n trƣởng tại Viện Khoa học môi trƣờng. Các 

bƣớc ti n hành: 

Bƣớc 1: X c định đối tƣợng phỏng vấn: Nhân viên    to n,    to n 

trƣởng và Ban lãnh đạo tại Viện Khoa học  ôi trƣờng. 

Bƣớc 2: Thi t lập các câu hỏi điều tra, phỏng vấn là những câu hỏi liên 

quan đ n đặc điểm quản lý tài chính và tổ chức công tác k  toán tại Viện 

Khoa học  ôi trƣờng. 

Bƣớc 3: Ti n hành điều tra, phỏng vấn phụ trách k  toán tại Viện Khoa 

học  ôi trƣờng. 

Các thông tin thu thập từ hoạt động phỏng vấn đƣợc ghi chép, tổng hợp 

và sử dụng để đƣa ra thực trạng và đ nh gi  thực trạng về tổ chức công tác k  

toán Viện Khoa học  ôi trƣờng. ( Phi u phỏng vấn sâu tại phụ lục 01) 
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* Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu từ 

giáo trình, các nghiên cứu c  liên quan đã đƣợc công bố. Tác giả đã c  những 

thông tin liên quan đ n tình hình tổ chức công tác k  toán tại Viện. Trên cơ sở 

các dữ liệu thu thập đƣợc, tác giả đã lựa chọn những dữ liệu cần thi t, phù 

hợp để k  thừa và đƣa vào sử dụng.  

Bằng phƣơng ph p nghiên cứu tài liệu k t hợp với điều tra phỏng vấn 

những ngƣời liên quan. Tác giả đã tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích làm 

cơ sở cho việc đ nh gi  thực trạng, có những thông tin liên quan đ n tình hình 

tổ chức công tác k  toán tại Viện, chỉ ra những vấn đề tồn tại và nguyên nhân 

làm căn cứ đề xuất các giải pháp hoàn thiện phù hợp với mục tiêu của đề tài. 

1.6. Đố  tƣợng và phạm vi nghiên cứu của    tài 

* Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu lí luận và thực 

trạng tổ chức công tác k  toán tại Viện  hoa học  ôi trƣờng   

* Phạm vi nghiên cứu: 

+ Về thời gian: năm 2 16 

+ Về không gian: Tại Viện Khoa học  ôi trƣờng. 

+ Về nội dung nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu Tổ chức 

công tác k  toán tại Viện Khoa học Môi trƣờng. 

1.7. Kết cấu của luậ  vă  

Luận văn đƣợc k t cấu bốn chƣơng: 

Chƣơng 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu  

Chƣơng 2: Lý luận chung về tổ chức công tác k  to n trong c c đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

Chƣơng 3: Thực trạng tổ chức công tác k  toán tại Viện Khoa học 

 ôi trƣờng. 

Chƣơng 4: C c giải pháp hoàn thiện về tổ chức công tác k  toán tại 

Viện Khoa học  ôi trƣờng 
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Kết luận chương 1: Trong chƣơng 1 luận văn đã đƣa ra tổng quan về 

vấn đề nghiên cứu. Xuất phát từ lí do lựa chọn đề tài, tình hình nghiên cứu 

liên quan đ n đề tài, tác giả đã x c định mục đích, nhiệm vụ và câu hỏi nghiên 

cứu, từ đ  x c định đối tƣợng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và phƣơng 

pháp nghiên cứu. Ở chƣơng 1, tác giả đã đƣa ra   t cấu chung của luận văn  

Tác giả đã c  c i nhìn tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu, đây là một cơ sở 

quan trọng để thực hiện triển khai cụ thể luận văn ở những chƣơng ti p theo. 
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C ƢƠNG 2 

LÝ LUẬN CHUNG V  T  CH C CÔNG TÁC K  TOÁN 

TRONG C C ĐƠN    SỰ NGHI P C NG LẬP 

2.1. Tổng quan v   ơ  vị sự nghiệp công lập 

2.1.1. Khái niệm về đơn vị sự nghiệp công lập  

Theo Giáo trình Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp thì đơn 

vị sự nghiệp công lập là “ Đơn vị được Nhà nước thành lập để thực hiện các 

nhiệm vụ quản lý hành chính, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế 

xã hội. Các đơn vị này được Nhà nước cấp kinh phí và hoạt động theo nguyên 

tắc không bồi hoàn trực tiếp” [10,tr 29]. 

Theo Điều 1 - Điểm 2 Nghị định 16/2 15/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ về Quy định cơ ch  tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thì “Đơn 

vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo 

quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công phục vụ 

quản lý Nhà nước”[3, tr 1]. 

Theo quan điểm của tác giả, khái niệm “ Đơn vị sự nghiệp công lập là 

đơn vị đƣợc Nhà nƣớc thành lập để thực hiện các nhiệm vụ quản lý hành 

chính, đảm bảo anh ninh, quốc phòng, phát triển kinh t  xã hội  C c đơn vị 

này đƣợc Nhà nƣớc cấp kinh phí và hoạt động theo nguyên t c không bồi 

hoàn trực ti p” đã chỉ ra khái quát về đặc điểm hoạt động và đặc điểm tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập.  

2.1.2.  Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập 

Theo quan điểm tài chính của nƣớc ta hiện nay, quy định tại Nghị 

định số 16/2 15/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định các nguyên 

t c, quy định chung về cơ ch  tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các 

lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y t ; văn h a, thể thao và du lịch; thông 

tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh t  và sự 
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nghiệp khác. Căn cứ vào mức độ tự đảm bảo chi hoạt động từ nguồn thu sự 

nghiệp, c c đơn vị sự nghiệp đƣợc chia thành: 

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm kinh phí cho hoạt động thƣờng 

xuyên: Là các đơn vị có nguồnthu từ hoạt động sự nghiệp luôn ổn định nên 

bảo đảm đƣợc toàn bộ chi phíhoạt động thƣờng xuyên, NSNN không phải cấp 

kinh phí cho hoạt động thƣờng xuyên của đơn vị. 

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động 

thƣờng xuyên: Là những đơn vị có nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp nhƣng 

chƣa tự trang trải toàn bộ chi phí hoạt động thƣờng xuyên, ngân sách Nhà 

nƣớc phải cấp một phần cho hoạt động thƣờng xuyên của đơn vị. 

- Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nƣớc bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt 

động : là những đơn vị sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp thấp hoặc không có 

nguồn thu, kinh phí hoạt động thƣờng xuyên theo chức năng, nhiệm vụ do 

ngân sách Nhà nƣớc bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động.  

* Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động cụ thể, đơn vị sự nghiệp công lập 

bao gồm: 

- Đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục -  đào tạo 

- Đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y t  - đảm bảo xã hội 

- Đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn h a thông tin  

- Đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thể dục - thể thao 

- Đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngƣ, thủy lợi  

- Đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sự nghiệp kinh t  khác 

* Căn cứ theo phân cấp quản lý tài chính tại đơn vị sử dụng NSNN, 

theogiáo trình k  toán hành chính sự nghiệp trƣờng Đại học Lao động xã 

hội [7, tr 13] thì đơn vị sự nghiệp công lập đƣợc chia thành: 

- Đơn vị dự toán cấp I: Là đơn vị trực ti p nhận và quy t toán kinh phí 

với cơ quan quản lý ngân s ch trung  ƣơng nhƣ c c Bộ, Ủy ban Nhân dân các 
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tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng,    C c đơn vị dự toán cấp I đƣợc giao 

nhiệm vụ trực ti p quản lý và cấp ph t ngân s ch cho c c đơn vị dự toán cấp II. 

- Đơn vị dự toán cấp II: Là c c đơn vị nhận và quy t to n  inh phí đƣợc 

ngân sách cấp với  c c đơn vị dự toán cấp I và trực ti p quản lý ngân sách của 

c c đơn vị dự toán cấp III  Đơn vị dự toán cấp II là c c đơn vị thuộc đơn vị dự 

toán cấp I và là đơn vị trung gian thực hiện nhiệm vụ quản lý kinh phí nối liền 

giữa đơn vị dự toán cấp I với đơn vị dự toán cấp III.   

- Đơn vị dự toán cấp III: Là đơn vị trực ti p chi tiêu kinh phí cho hoạt 

động của đơn vị và chịu trách nhiệm quy t toán kinh phí với đơn vị dự toán 

c p trên theo quy định. 

2.1.3.  Đặc điểm hoạt động và đặc điểm quản lý đơn vị sự nghiệp công lập 

*Đặc điểm hoạt động 

 C c đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong nhiều ngành, nhiều lĩnh 

vực và với tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động  h c nhau  Nhƣng cho dù 

đơn vị đ  c  thuộc ngành nào, loại hình đơn vị sự nghiệp nào thì chúng đều 

có một số đặc điểm chung nhất định: 

Thứ nhất, mục đích hoạt động của c c đơn vị sự nghiệp công lập là 

không vì lợi nhuận, chủ y u phục vụ lợi ích cộng đồng. 

Thứ hai, sản phẩm, dịch vụ do hoạt động sự nghiệp công lập tạo ra chủ 

y u là những sản phẩm, dịch vụ có giá trị về sức khỏe, tri thức, văn h a, đạo 

đức, xã hội,… Đây là c c  sản phẩm, dịch vụ mang lại lợi ích chung có tính 

bền vững, lâu dài cho xã hội. 

Thứ ba, hoạt động của c c đơn vị sự nghiệp công lập luôn g n liền và 

bị chi phối bởi c c chƣơng trình ph t triển kinh t  - xã hội của Nhà nƣớc, thực 

thi các chính sách xã hội của Nhà nƣớc. 

 *Đặc điểm quản lý 

Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập đƣợc c c cơ 

quan Nhà nƣớc cấp trên có thẩm quyền phê duyệt và quy t định sao cho phù 
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hợp với loại hình, chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao của từng đơn vị sự nghiệp 

công lập  C c đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ ch  thủ trƣởng, 

nghĩa là luôn c  một ngƣời đứng đầu mỗi đơn vị. 

Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đƣợc pháp luật trao rất 

nhiều nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng, quy t định về tài chính, nhân sự, điều 

hành hoạt động thƣờng xuyên của đơn vị.  

Tùy thuộc vào loại hình, phân cấp và chức năng nhiệm vụ đƣợc giao 

mà c c đơn vị sự nghiệp công lập c   cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý khác 

nhau. Một số kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại c c đơn vị sự nghiệp 

công lập nhƣ sau: ( Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy tại c c đơn vị sự nghiệp 

công lập tại phụ lục 2 1  

*Cơ cấu trực tuyến:  Cơ cấu trực tuy n là một mô hình tổ chức, quản 

lý, trong đ  quản trị ra quy t định và giám sát trực ti p đối với cấp dƣới và 

ngƣợc lại, mỗi ngƣời cấp dƣới chỉ nhận đƣợc sự điều hành và chịu trách 

nhiệm trƣớc một ngƣời lãnh đạo trực ti p cấp trên.  

*Cơ cấu chức năng: Cơ cấu theo chức năng là loại hình cơ cấu tổ chức 

trong đ  từng chức năng quản lý đƣợc tách riêng do một bộ phận, một cơ 

quan đảm nhận  Cơ cấu này c  đặc điểm là những nhân viên chức năng phải 

là ngƣời am hiểu chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ trong phạm vi quản lý 

của mình.  

*Cơ cấu trực tuyến - chức năng: Cơ cấu này là sự k t hợp của cơ cấu 

theo trực truy n và theo cơ cấu chức năng  Theo đ , mối quan hệ giữa cấp 

dƣới và cấp trên là một đƣờng thẳng còn các bộ phận chức năng chỉ làm 

nhiệm vụ chuẩn bị những lời chỉ dẫn, những lời khuyên và kiểm tra sự hoạt 

động của các bộ phận trực tuy n. 
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2.1.4.  Đặc điểm quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập 

2.1.4.1.  Nội dung thu, nhiệm vụ chi của đơn vị sự nghiệp công lập 

* Nội dung thu: 

- C c  hoản  inh phí nằm trong dự to n đã đƣợc duyệt của năm ngân 

s ch trƣớc nhƣng chƣa sử dụng đƣợc phép chuyển sang năm nay sử dụng ti p  

- Nguồn  inh phí cấp ph t từ ngân sách Nhà nƣớc để thực hiện nhiệm 

vụ của đơn vị bao gồm nhiệm vụ thƣờng xuyên và nhiệm vụ đột xuất,  ể cả 

nguồn viện trợ của nƣớc ngoài  Đây là nguồn thu mang tính truyền thống và 

c  vai tr  quan trọng trong việc đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của 

các đơn vị sự nghiệp  Nguồn  inh phí ngân s ch Nhà nƣớc cấp bao gồm:  inh 

phí đảm bảo hoạt động thƣờng xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với 

đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động;  inh phí thực hiện chƣơng 

trình đào tạo bồi dƣỡng c n bộ, viên chức;  inh phí thực hiện c c nhiệm vụ 

 hoa học và công nghệ;  inh phí thực hiện c c chƣơng trình mục tiêu quốc 

gia;  inh phí thực hiện c c nhiệm vụ đột xuất đƣợc cấp c  thẩm quyền giao; 

vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản;  inh phí  h c,     

- Phần để lại từ số thu phí, lệ phí cho đơn vị sử dụng theo quy định của 

Nhà nƣớc 

- C c  hoản thu từ hoạt động sản xuất  inh doanh: C c đơn vị sự 

nghiệp đƣợc tận dụng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực sẵn c  để thực hiện cung 

cấp hàng h a, dịch cụ theo quy định của ph p luật  

- Các khoản thu từ nhận viện trợ, bi u tặng, c c  hoản thu  h c  hông 

phải nộp ngân s ch theo ch  độ  Đây là những  hoản thu  hông thƣờng 

xuyên,  hông dự tính trƣớc đƣợc chính x c nhƣng c  t c dụng hỗ trợ đơn vị 

trong qu  trình thực hiện nhiệm vụ  

- Lãi đƣợc chia từ c c hoạt động liên doanh liên   t, lãi tiền gửi ngân hàng 
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- C c  hoản huy động vốn từ c c tổ chức tín dụng, vốn duy động từ c c 

cá nhân phục vụ cho hoạt động sản xuất  inh doanh mà đơn vị đƣợc phép 

thực hiện  

- Nguồn vốn liên doanh liên   t của c c tổ chức c  nhân trong và ngoài 

nƣớc theo quy định  

* Nhiệm vụ chi:  

Nhiệm vụ chi tại c c đơn vị sự nghiệp công lập là c c  hoản chi đƣợc 

quy định cụ thể phù hợp với loại hình, nhiệm vụ của từng  đơn vị sự nghiệp 

công lập để đơn vị đạt đƣợc mục tiêu đã đƣợc đặt ra.  

- Chi thanh toán cá nhân: Tiền lƣơng, tiền công, c c  hoản phụ cấp 

lƣơng, học bổng học sinh, sinh viên,  tiền thƣởng, phúc lợi tập thể, c c  hoản 

đ ng g p và c c  hoản thanh to n  h c cho c  nhân,.. 

- Chi thanh toán về hàng h a, dịch vụ: Thanh toán dịch vụ công cộng, 

vật tƣ văn ph ng, thông tin tuyên truyền liên lạc, hội nghị, công t c phí, chi 

phí thuê mƣớn, chi đoàn ra, chi đoàn vào, sửa chữa tài sản phục vụ công t c 

chuyên môn và duy tu, bảo dƣỡng c c công trình cơ sở hạ tầng từ  inh phí 

thƣờng xuyên... 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn: Chi mua hàng ho , vật tƣ dùng cho 

chuyên môn của từng ngành; trang thi t bị  ỹ thuật chuyên dụng; chi mua, in 

ấn, phô tô tài liệu chỉ dùng cho chuyên môn của ngành; đồng phục, trang 

phục, bảo hộ lao động; s ch, tài liệu, ch  độ dùng cho công tác chuyên môn 

của ngành,    

- C c  hoản chi thƣờng xuyên  h c 

- C c  hoản chi phục vụ cho công t c thu phí và lệ phí theo quy định 

- Chi thực hiện chƣơng trình đào tạo bồi dƣỡng c n bộ, viên chức 

- Chi thực hiện c c nhiệm vụ  hoa học và công nghệ 

- Chi thực hiện c c chƣơng trình mục tiêu quốc gia 
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- Chi thực hiện c c nhiệm vụ đột xuất đƣợc cấp c  thẩm quyền giao 

- Chi thực hiện c c nhiệm vụ do Nhà nƣớc đặt hàng theo  hung gi  do 

Nhà nƣớc quy định 

- Chi thực hiện tinh giản biên ch  theo ch  độ do Nhà nƣớc quy định  

- Chi đầu tƣ xây dựng cơ bản theo c c dự  n đƣợc cấp c  thẩm quyền 

phê duyệt 

- Chi mua s m trang thi t bị, sửa chữa lớn tài sản cố định  

- Các  hoản chi  h c theo quy định  

2.1.4.2.  Quy trình quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 

* Lập dự toán thu chi 

Yêu cầu đối với công tác lập dự toán thu chi: Việc lập dự to n thu chi 

phải dựa trên việc đ nh gi  tình hình thực hiện nhiệm vụ và dự toán NSNN 

giao năm trƣớc; xây dựng dự to n NSNN năm sau phải phản  nh đầy đủ các 

khoản thu, chi ngân sách Nhà nƣớc đảm bảo chi đúng theo chức năng và thực 

hiện nhiệm vụ theo đúng    hoạch. 

 Dự toán thu chi của đơn vị phải đảm bảo tính khả thi cao và sát theo 

thực t , đúng tiêu chuẩn, ch  độ, định mức, đơn gi  do cơ quan c  thẩm quyền 

ban hành, triệt để thực hành ti t kiệm, chống; lãng phí. 

* Các phương pháp lập dự toán: C  hai phƣơng ph p lập dự toán 

thƣờng đƣợc sử dụng là: 

- Phƣơng ph p lập dự to n trên cơ sở qu   hứ là phƣơng ph p x c định 

c c chỉ tiêu trong dự to n dựa vào   t quả hoạt động thực t  của  ỳ liền trƣớc 

và điều chỉnh theo tỷ lệ tăng trƣởng và tỷ lệ lạm ph t dự  i n  Nhƣ vậy 

phƣơng ph p này rất rõ ràng, dễ hiểu và dễ sử dụng, đƣợc xây dựng tƣơng đối 

ổn định, tạo điều  iện, cơ sở bền vững cho Nhà quản lý trong đơn vị trong 

việc điều hành mọi hoạt động   
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- Phƣơng ph p lập dự to n  hông dựa trên cơ sở qu   hứ là phƣơng 

ph p x c định c c chỉ tiêu trong dự to n dựa vào nhiệm vụ, mục tiêu hoạt 

động trong năm    hoạch, phù hợp với điều  iện cụ thể hiện c  của đơn vị 

chứ  hông dựa trên   t quả hoạt động thực t  của năm trƣớc  Nhƣ vậy, đây là 

phƣơng ph p lập dự to n phức tạp hơn do  hông dựa trên số liệu,  inh 

nghiệm c  sẵn  Tuy nhiên, n u đơn vị sử dụng phƣơng ph p này sẽ đ nh gi  

đƣợc một c ch chi ti t hiệu quả chi phí hoạt động của đơn vị, chấm dứt tình 

trạng mất cân đối giữa  hối lƣợng công việc và chi phí thực hiện, đồng thời 

giúp đơn vị lựa chọn đƣợc c ch thức tối ƣu nhất để đạt đƣợc mục tiêuđề ra   

Mỗi phƣơng ph p đều có những đặc điểm riêng cùng những ƣu, nhƣợc 

điểm và điều kiện vận dụng khác nhau. 

- Dự to n thu, chi thƣờng xuyên: Đƣợc lập theo phƣơng ph p dựa trên 

cơ sở qu   hứ   

+ Dự to n thu thƣờng xuyên đƣợc lập theo phƣơng ph p dựa trên cơ sở 

qu   hứ : Dự to n thu c c  hoản  hoản thu phí, lệ phí đƣợc căn cứ vào đối 

tƣợng thu, mức thu  và tỷ lệ đƣợc để lại chi theo quy định của cơ quan Nhà 

nƣớc c  thẩm quyền  Dự to n c c  hoản thu sự nghiệp đƣợc căn cứ vào    

hoạch hoạt động dịch vụ và mức thu do đơn vị quy t định hoặc theo hợp đồng 

đơn vị đã  ý   t   

+ Dự to n chi thƣờng xuyên đƣợc lập chi ti t cho từng loại nhiệm vụ 

nhƣ: Chi thƣờng xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ Nhà nƣớc giao; chi 

phục vụ cho công t c thu phí và lệ phí, chi hoạt động dịch vụ theo c c quy 

định hiện hành  Dự to n chi thƣờng xuyên đƣợc lập theo phƣơng ph p dựa 

trên cơ sở qu   hứ   

 -  Đối với dự to n thu, chi  hông thƣờng xuyên: Sử dụng phƣơng ph p 

lập dự to n  hông dựa trên cơ sở qu   hứ  Lập dự to n của từng nhiệm vụ chi 

theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc  
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+ Dự to n thu, chi của đơn vị phải c  thuy t minh cơ sở tính to n, chi 

ti t theo từng nội dung thu, chi gửi cơ quan quản lý cấp trên trực ti p để xem 

xét tổng hợp gửi Bộ, ngành chủ quản gửi cơ quan chủ quản địa phƣơng theo 

quy định hiện hành  Trong đ   inh phí ngân s ch Nhà nƣớc bảo đảm hoạt 

động thƣờng xuyên theo mức  inh phí kinh phí ngân sách Nhà nƣớc bảo đảm 

hoạt động thƣờng xuyên của năm trƣớc liền  ề  

- Giao dự to n: Sau  hi dự to n của đơn vị sự nghiệp công lập đƣợc 

phê duyệt, Bộ chủ quản ( đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trung 

ƣơng ; cơ quan chủ quản địa phƣơng (đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc địa phƣơng  ra quy t định giao dự to n thu, chi ngân s ch  

*Chấp hành dự toán thu chi 

  - Chấp hành dự toán thu  

 Đối với mọi khoản thu của đơn vị hành chính sự nghiệp phải nộp vào 

quỹ NSNN và đƣợc quản lý tại kho bạc. Nguồn thu trong c c đơn vị  hành 

chính sự nghiệp công lập gồm:  

Thứ nhất, nguồn kinh phí cấp phát từ NSNN để thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của đơn vị  Đây là nguồn thu rất quan trọng đối với c c đơn vị 

hành chính sự nghiệp công lập, nhất là đối với c c cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp có nguồn thu thấp hoặc không có nguồn thu, các tổ chức đoàn thể.. 

Thứ hai, nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp công lập, nguồn thu này chủ 

y u có ở c c đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động hoặc tự 

đảm bảo một phần chi phí hoạt động. Theo chủ trƣơng của Nhà nƣớc tăng 

cƣờng cơ ch  tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho c c đơn vị. 

Thứ ba, nguồn thu từ c c  hoản viện trợ  hông hoàn lại của Chính phủ, 

c c tổ chức quốc t   Đây là c c  hoản thu  hông thƣờng xuyên và  hông phải 

đơn vị nào cũng c  những  hoản thu này   

Thứ tƣ, nguồn vốn vay từ c c tổ chức tín dụng 
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- Chấp hành dự to n chi: Chi ngân sách Nhà nƣớc đƣợc hiểu là qu  

trình phân phối và sử dụng quỹ ngân s ch Nhà nƣớc theo những nguyên t c 

nhất định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện c c chức năng của Nhà nƣớc  

Thực chất chi NSNN là qu  trình phân phối lại c c nguồn tài chính đã đƣợc 

tập trung vào NSNN và đƣa chúng đ n mục đích sử dụng  Vì th , chi NSNN 

là những việc cụ thể,  hông chỉ dừng lại trên c c định hƣớng mà phải phân bổ 

cho từng mục tiêu, từng hoạt động và từng công việc thuộc chức năng của 

Nhà nƣớc  Do đ , mọi  hoản chi phải đƣợc thực hiện đúng nguyên t c, trình 

tự, thủ tục do c c văn bản Nhà nƣớc hƣớng dẫn thi hành   

* Quyết toán thu chi 

Quy t to n thu chi là công việc cuối cùng của chu trình quản lý tài 

chính  Đây là qu  trình  iểm tra, tổng hợp số liệu về tình hình chấp hành dự 

to n trong  ỳ và là cơ sở để phân tích, đ nh gi    t quả chấp hành dự to n từ 

đ  rút ra những bài học  inh nghiệm cho c c  ỳ ti p theo  Để c  thể ti n hành 

quy t to n thu chi cuối mỗi th ng, mỗi quý và năm c c đơn vị phải hoàn tất 

hệ thống b o c o tài chính và b o c o quy t to n ngân s ch gửi cơ quan quản 

lý cấp trên xét duyệt theo quy định   

- Quy định về lập và gửi b o c o quy t to n năm  Tùy theo phân cấp 

quản lý ngân s ch, việc lập và gửi b o c o quy t to n năm đƣợc thực hiện 

nhƣ sau: 

 Đối với đơn vị dự to n cấp III: Lập b o c o quy t to n năm gửi đơn vị 

dự to n cấp trên hoặc gửi cơ quan Tài chính cùng cấp( trƣờng hợp  hông c  

đơn vị dự to n cấp trên  

 Đối với đơn vị dự to n cấp II: Tổng hợp và lập b o c o quy t to n năm 

bao gồm b o c o quy t to n của đơn vị mình và b o c o quy t to n của c c 

đơn vị dự to n cấp dƣới trực thuộc đã đƣợc xét duyệt gửi đơn vị dự to n cấp I  
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 Đối với đơn vị dự to n cấp I: Tổng hợp và lập b o c o quy t to n năm 

bao gồm b o c o quy t to n của đơn vị mình và b o c o quy t to n của c c 

đơn vị dự to n cấp dƣới trực thuộc đã đƣợc xét duyệt, thẩm định theo quy 

định, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp  

Đối với cơ quan Tài chính c c cấp: Cơ quan Tài chính c c cấp lập và 

gửi b o c o quy t to n thu, chi ngân s ch địa phƣơng theo quy định 

- Thời hạn gửi b o c o: Đơn vị dự to n cấp I của ngân s ch trung ƣơng 

nộp cho cơ quan Tài chính và cơ quan Thống  ê đồng cấp, cơ quan cấp trên 

chậm nhất là ngày 1/1  năm sau, thời hạn nộp b o c o năm của đơn vị sự to n 

cấp II và cấp III do đơn vị dự to n cấp I quy định   

2.2.  Nội dung tổ chức kế t á  tr  g  ơ  vị sự nghiệp công lập 

2.2.1.   h i niệ  tổ chức công tác kế to n trong c c đơn vị sự nghiệp công lập 

Theo giáo trình Nguyên lý k  to n, trƣờng đại học Lao động xã hội: “ 

Tổ chức kế toán là việc tạo ra mối liên hệ theo trình tự nhất định giữa các yếu 

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

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

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

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

nhiệm vụ của bộ máy kế toán” [11,tr.227]. 

Trên cơ sở quan điểm trên, tác giả cho rằng tổ chức công t c    toán 

trong đơn vị sự nghiệp công lậpđƣợc hiểu nhƣ là một hệ thống các y u tố cấu 

thành bao gồm tổ chức bộ máy k  toán, kỹ thuật hạch to n để thu nhận, xử lý 

và cung cấp thông tin; tổ chức vận dụng chính sách, ch  độ, thể lệ k  toán vào 

đơn vị nhằm đảm bảo công tác k  toán phát huy h t vai trò, nhiệm vụ của 

mình, giúp công tác quản lý và điều hành hoạt động có hiệu quả.  

2.2.2.    i tr  của tổ chức công tác kế to n trong c c đơn vị sự nghiệp công lập 

Tổ chức công t c    toán là một trong những nội dung thuộc về tổchức 

quản lý trong đơn vị  Tổ chức công t c    toán một cách thích ứng với điều 

kiện về quy mô, nhƣ g n với những yêu cầu quản lý cụ thể tại đơn vị có vai 
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trò h t sức quan trọng và to lớn trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động tại 

đơn vị  C  nhƣ th  tổ chức công t c    toán mới ph t huy đƣợc h t tác dụng 

tích cực, đƣợc thể hiện chủ y u trên các mặt nhƣ sau: 

Tổ chức công t c    toán khoa học sẽ cung cấp các số liệu, thông tin 

kinh t  chính xác phục vụ cho việc điều hành các hoạt động của đơn vị về các 

nghĩa vụ thanh toán với Nhà nƣớc, với Kho bạc, với Ngân hàng… ph t hiện 

kịp thời những y u kém, những vấn đề tồn đọng trong quản lý để có biện 

pháp kh c phục. Dù bất cứ đ  là đơn vị có quy mô lớn hay là nhỏ, thông tin 

đ p ứng cho nhu cầu quản lý là không thể thi u. Thông tin chính xác, kịp thời 

đ ng vai tr  rất quan trọng cho việc ra quy t định của các Nhà quản lý. 

Tổ chức công t c    to n là cơ sở quản lý tài chính có hiệu quả, góp 

phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ đƣợc giao. Công tác tổ chức k  toán khoa 

học không những ti t kiệm đƣợc về thời gian và nhân lực mà c n tăng cƣờng 

đƣợc kiểm soát nội bộ đơn vị trên các mặt nhƣ sử dụng nguồn  inh phí đƣợc 

cấp, thu chi đúng nguyên t c, đúng ch  độ Nhà nƣớc, ti t kiệm và có hiệu 

quả. Bằng những thông tin tài chính đƣợc cung cấp kịp thời sẽ là cơ sở cho 

các Nhà quản lý dự trù đƣợc nguồn kinh phí cần thi t, tránh thất thoát kinh 

phí cũng nhƣ tr nh tình trạng sử dụng  inh phí  hông đúng mục đích  Quản lý 

tài chính cần những thông tin chính xác từ k  to n để phân tích điểm mạnh, 

y u từ đ  c     hoạch lập và sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả. 

Tổ chức công t c    toán khoa học còn góp phần tạo dựng đƣợc bộ 

máy k  toán gọn nhẹ, hiệu quả. Trong thực t , một bộ máy k  toán khoa học 

là một bộ máy hoạt động trôi chảy kể cả khi khối lƣợng công việc nhiều hay 

là ít. Trong bộ m y đ , công việc đƣợc phân chia rõ ràng, không chồng chéo 

nhau, mỗi cá thể phải tự chịu trách nhiệm về những công việc của mình đƣợc 

phân công. 

Nhƣ vậy, tổ chức công t c    toán tốt có vai trò rất quan trọng trong 

công tác quản lý tài chính ở đơn vị sự nghiệp công lập  Đảm bảo cho việc 
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cung cấp thông tin k  to n đầy đủ, kịp thời, đ ng tin cậy phục vụ cho công tác 

quản lý, ra quy t định  Đồng thời giảm bớt đƣợc khối lƣợng công tác k  toán 

trùng lặp, bộ máy k  toán hiệu quả gọn nhẹ, ti t kiệm đƣợc chi phí hạch toán 

giúp cho đơn vị ngày càng hoạt động có hiệu quả hơn  Đặc biệt là trong điều 

kiện hội nhập nhƣ hiện nay, một yêu cầu đặt ra đối với tổ chức công t c    

toán là phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện nhằm đ p ứng nhu cầu quản 

lý của đơn vị và của Nhà nƣớc cũng nhƣ phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực 

k  toán quốc t .  

2.2.3.   g   n t c củ  tổ chức công tác kế to n trong c c đơn vị sự nghiệp 

công lập 

* Nguyên tắc thống nhất: Xuất phát từ vị trí của k  toán trong hệ thống 

quản lý với chức năng thông tin và  iểm tra hoạt động tài chính của đơn vị 

hành chính sự nghiệp. Vì vậy tổ chức hạch toán k  toán phải đảm bảo nguyên 

t c thống nhất. Nguyên t c này thể hiện trên các nội dung sau:  

Thống nhất giữa c c đơn vị hành chính sự nghiệp trong một hệ thống 

quản lý thống nhất, thống nhất giữa cấp trên và cấp dƣới, thống nhất giữa các 

đơn vị trong một ngành, thống nhất giữa các ngành với nhau.  

Thống nhất trong thi t k , xây dựng các chỉ tiêu trên chứng từ, sổ k  

toán và báo cáo k  toán với các chỉ tiêu quản lý. 

Thống nhất trong nội dung, k t cấu và phƣơng ph p ghi chép trên c c 

tài khoản k  toán. 

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

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

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

Thống nhất giữa chính các y u tố chứng từ, tài khoản, sổ k  toán và báo 

cáo k  toán với nhau. 

Thống nhất giữa bộ máy k  toán và bộ máy quản lý của đơn vị hành 

chính sự nghiệp trong mối quan hệ với bộ máy quản lý của ngành. Nguyên t c 
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này đ i hỏi tổ chức hệ thống k  to n n i chung  hông đƣợc tách rời hệ thống 

quản lý, phải g n với nhu cầu thông tin cho quản lý, lấy quản lý làm đối 

tƣợng phục vụ.  

* Nguyên tắc phù hợp: Tổ chức công tác k  toán một mặt phải tuân thủ 

khuôn khổ ph p lý chung nhƣng cũng phải đảm bảo phù hợp trên các nội 

dung sau:  

Phù hợp với lĩnh vực hoạt động, đặc điểm hoạt động của c c đơn vị 

hành chính sự nghiệp, c c đơn vị này hoạt động trong c c lĩnh vực khác nhau 

và đƣợc x p vào hai nh m đơn vị sự nghiệp hoặc cơ quan quản lý Nhà nƣớc, 

nằm trong một hệ thống quản lý ngân sách Nhà nƣớc và đƣợc tổ chức theo 

cấp đơn vị dự toán có quy mô và phạm vi hoạt động khác nhau. Xuất phát từ 

đặc điểm này hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ k  toán và báo cáo k  toán cần 

xây  dựng phải bao phủ đƣợc c c c c đơn vị hành chính sự nghiệp công lập và 

còn phản  nh đƣợc cho từng lĩnh vực cụ thể theo c c đặc trƣng  h c nhau 

phục vụ cho các yêu cầu cung cấp thông tin và quản lý khác nhau tại c c đơn 

vị mà vẫn tuân thủ các khuôn khổ pháp lý chung. 

Tổ chức công tác k  toán một mặt phải phù hợp với hệ thống phƣơng 

tiện vật chất và các trang thi t bị hiện có của mỗi đơn vị hành chính sự 

nghiệp, đồng thời phải phù hợp với thực trạng đội ngũ lao động k  toán tại 

chính c c đơn vị này.  

* Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả: Tổ chức hạch toán k  toán phải 

đảm bảo tính thực hiện, hiệu quả của c c đối tƣợng sử dụng thông tin k  toán 

trong quản lý, tuy nhiên tổ chức hạch toán k  toán phải đƣợc thực hiện trên 

nguyên t c ti t kiệm trong quan hệ hài hòa với việc thực hiện các yêu cầu của 

quản lý, kiểm so t c c đối tƣợng hạch toán k  toán trong đơn vị hạch toán, 

với việc thực hiện các giả thi t, khái niệm, nguyên t c k  to n đƣợc chấp nhận 

chung. Nguyên t c này đƣợc thể hiện trên hai phƣơng diện:  
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Trên phƣơng diện quản lý: Phải đảm bảo hiệu quả trong quản lý c c đối 

tƣợng hạch toán k  toán trên cơ sở các thông tin do k  toán cung cấp.  

Trên phƣơng diện k  toán: Phải đảm bảo tính đơn giản, dễ làm, dễ đối 

chi u, kiểm tra, chất lƣợng thông tin do k  toán cung cấp phải c  đƣợc tính tin 

cậy,  h ch quan, đầy đủ kịp thời và có thể so s nh đƣợc và bảo đảm tính khoa 

học, ti t kiệm và tiện lợi cho thực hiện khối lƣợng công tác k  toán trên hệ 

thống sổ k  to n cũng nhƣ công t c  iểm tra k  toán. Thực hiện nguyên t c 

này, tổ chức bộ máy k  toán, tổchức hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ k  toán 

và báo cáo tài chính một mặt phải sao cho vừa gọn nhẹ, ti t kiệm chi phí vừa 

bảo đảm thu thập thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. 

2.3.  Tổ chức công tác kế toán ở  ơ  vị sự nghiệp    g  ập 

2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 

Theo gi o trình Nguyên lý    to n của trƣờng Đại học lao động xã hội: 

“  ổ chức  ộ máy  ế toán  ao gồm lưạ ch n mô hình tổ chức  ộ máy, phân 

công nhiệm vụ cho các nhân viên  ế toán trong  ộ máy và  ây dựng nội quy, 

quy chế làm việc cho các  ộ phận trong  ộ máy  ế toán” [11,tr.245]. 

Trên cơ sở quan điểm trên, tác giả cho rằng tổ chức bộ máy về toán là 

việc tập hợp các cán bộ k  toán, thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng cán 

bộ k  toán và thi t lập mối quan hệ giữa các cán bộ k  toán với nhau.  

* Lựa ch n mô hình tổ chức bộ máy kế toán: Để cho bộ máy k  toán 

phát huy h t khả năng đem lại hiệu quả cao nhất, đơn vị phải lựa chọn, xây 

dựng đƣợc mô hình tổ chức bộ máy k  toán khoa học và hợp lý. Hiện nay, 

trong c c đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức bộ máy k  to n đƣợc thực hiện 

theo các mô hình sau: 

- Mô hình tổ chức bộ máy k  toán tập trung. 

 ô hình tổ chức bộ m y    to n tập trung là một bộ m y    to n chỉ c  

một cấp  Theo mô hình này, cả đơn vị chỉ lập một phòng k  toán duy nhất để 
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thực hiện toàn bộ công việc k  toán của đơn vị. Ở các bộ phận kinh doanh, 

dịch vụ,… hông c  tổ chức k  toán riêng, chỉ bố trí nhân viên hạch toán làm 

nhiệm vụ hƣớng dẫn, kiểm tra hạch to n ban đầu về các nghiệp vụ kinh t  - 

tài chính phát sinh, chuyển chứng từ hạch toán ban đầu về phòng k  toán theo 

định kỳ để phòng k  toán kiểm tra, ghi chép sổ k  toán. (  ô hình tổ chức bộ 

m y    to n tập trung tại phụ lục 2.2) 

+ Ƣu điểm: tập trung đƣợc thông tin phục vụ cho lãnh đạo nghiệp vụ, 

thuận tiện cho việc phân công và chuyên môn hóa công tác k  toán, thuận tiện 

cho việc cơ giới hóa công tác k  toán, giảm nhẹ biên ch  bộ máy k  toán của 

đơn vị. 

+ Nhƣợc điểm: hạn ch  việc kiểm tra, giám sát tại chỗ của k  to n đối 

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

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

- Mô hình tổ chức bộ máy k  toán phân tán. 

Theo mô hình này, ở đơn vị có phòng k  to n trung tâm, c c đơn vị phụ 

thuộc, các bộ phận đều có tổ chức k  toán riêng ( viện nghiên cứu có trạm, 

trại thí nghiệm, cơ quan hành chính c  bộ phận kinh doanh dịch vụ…   

Tổ chức k  toán ở c c đơn vị, các bộ phận phụ thuộc là đơn vị k  toán 

phụ thuộc chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ công việc k  toán ở bộ phận 

mình, kể cả phần k  toán tổng hợp và k  toán chi ti t, định kỳ phải lập các 

báo cáo tài chính gửi về phòng k  toán trung tâm. Phòng k  toán trung tâm 

chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các phần hành công việc k  toán phát sinh 

tại đơn vị, hƣớng dẫn, kiểm tra công tác k  toán ở bộ phận phụ thuộc, thu 

nhận, kiểm tra các báo cáo k  toán của bộ phận phụ thuộc gửi lên và tổng hợp 

số liệu của đơn vị, bộ phận phụ thuộc cùng với báo cáo của đơn vị chính để 

lập báo cáo k  to n toàn đơn vị. ( Mô hình tổ chức bộ máy k  to n phân t n 

tại phụ lục 2.3) 
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+ Ƣu điểm: Tăng cƣờng vai trò kiểm tra, giám sát tại chỗ của k  to n đối 

với hoạt động sản xuất sự nghiệp, kinh doanh dịch vụ,..ở từng đơn vị, bộ phận 

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

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

+ Nhƣợc điểm: Không cung cấp thông tin kinh t  kịp thời cho lãnh đạo 

nghiệp vụ, biên ch  bộ máy k  to n chung toàn đơn vị nhiều hơn hình thức tổ 

chức công tác k  toán tập trung . 

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

Thực chất, mô hình này là k t hợp hai mô hình nói trên nhằm phù hợp 

với đặc điểm, tính chất của từng đơn vị. 

Trong bộ m y    to n ở một cấp cụ thể, c c    to n phần hành và    

to n tổng hợp đều c  chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn riêng về công t c    

to n ở đơn vị  

C c    to n phần hành thƣờng đƣợc chuyên môn ho  sâu theo một 

hoặc một số phần hành   hi đã đƣợc phân công ở phần hành nào,    to n đ  

phải đảm nhiệm từ giai đoạn hạch to n ban đầu ( trực ti p ghi chứng từ hoặc 

ti p nhận và  iểm tra chứng từ  tới c c giai đoạn    ti p theo: Ghi sổ    to n 

phần hành, đối chi u  iểm tra số liệu trên sổ với thực t , lập b o c o    to n 

phần hành đƣợc giao  Trong qu  trình đ  c c phần hành c  mối liên hệ ngang, 

c  tính chất t c nghiệp, đồng thời c c    to n phần hành đều c  mối liên hệ 

với    to n tổng hợp trong việc cung cấp số liệu đảm bảo cho    to n tổng 

hợp chức năng    to n tổng hợp. ( Mô hình tổ chức bộ máy k  toán vừa tập 

trung vừa phân t n tại phụ lục 2.4) 

+ Ƣu điểm:  h c phục đƣợc một số nhƣợc điểm của 2 mô hình trên  

 hối lƣợng công t c nhiều,  hông cập nhật thông tin  ịp thời   Cho nên, trong 

thực t  hình thức này rất đƣợc sử dụng nhiều  Công t c    to n đƣợc phân 

công hợp lý cho c c đơn vị trực thuộc  
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+ Nhƣợc điểm: Bộ m y    to n cồng  ềnh 

* Tổ chức lao động kế toán 

- Đặc điểm lao động k  toán: Đ p ứng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và 

đạo đức nghề nghiệp c  ý thức chấp hành pháp luật; c  trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ về k  toán, có quyền độc lập về chuyên môn nghiệp vụ k  toán. 

Đối với những ngƣời làm k  toán tại c c đơn vị sự nghiệp công lập bên 

cạnh đảm bảo quy định tiêu chuẩn chung về ngƣời làm k  toán còn phải là 

những viên chức thuộc biên ch  của c c cơ quan Nhà nƣớc đƣợc tuyển dụng 

thông qua hình thức thi tuyển theo quy định hoặc lao động hợp đồng do đơn 

vị sự nghiệp công lập thực hiện tuyển dụng. 

Việc quy định về trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong 

tuyển dụng và phân công ngƣời làm công tác k  toán tại c c đơn vị sự nghiệp 

công lập căn cứ vào quy mô và đặc điểm hoạt động của đơn vị  Ngƣời làm k  

to n sau  hi đƣợc tuyển dụng vào c c đơn vị sự nghiệp công lập sẽ đƣợc x p 

ngạch k  to n tƣơng ứng với trình độ và năng lực chuyên môn theo quy định 

Trong c c đơn vị hành chính sự nghiệp công lập  hối lƣợng công việc 

k  to n tƣơng đối ổn định vì bản thân c c đơn vị hành chính sự nghiệp cũng 

hoạt động ở mức độ ổn định tƣơng đối cao, số lƣợng ngƣời cần thi t để thực 

hiện các công việc k  to n đƣợc x c định dựa trên những cân đối hợp lý giữa 

các chức danh lao động k  toán và xây dựng quỹ lƣơng cần thi t để đảm bảo 

cho tổ chức lao động k  toán có hiệu quả.  

-  Phân loại lao động k  toán: 

Lao động k  toán làm công tác quản lý bao gồm: Trƣởng phòng và phó 

trƣởng phòng Tài chính - K  toán, k  to n trƣởng hoặc phụ trách k  toán. 

Lao động k  toán thực hiện công tác k  toán (các k  toán phần hành và 

k  toán tổng hợp): Tùy thuộc vào trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, 
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k  to n viên đƣợc phân vào ngạch k  toán sau:    to n viên cao cấp,    to n 

viên chính,    to n viên,    to n viên trung cấp, k  to n viên sơ cấp 

- Phân công lao động k  to n: Sau  hi x c định, lựa chọn đƣợc mô hình 

tổ chức thích hợp từ c c mô hình trên, c c đơn vị sự nghiệp có thể tổ chức 

phân công công việc cụ thể trong bộ m y  Theo đ     to n trƣởng hoặc phụ 

trách k  toán của c c đơn vị có trách nhiệm phân công, bố trí nhân viên k  

to n đảm trách các phần hành k  toán cụ thể. Các phần hành k  toán chủ gồm: 

Kế toán vật tư, tài sản: Có nhiệm vụ phản ánh số lƣợng, giá trị hiện có 

và tình hình bi n động vật tƣ, sản phẩm tại đơn vị; phản ánh số lƣợng, nguyên 

giá, giá trị hao mòn của TSCĐ hiện có và tình hình bi n động TSCĐ; công t c 

đầu tƣ XDCB và sửa chữa tài sản tại đơn vị. Nhiệm vụ cụ thể của các k  toán 

viên là theo dõi tình hình sử dụng các loại vật liệu, công cụ dụng cụ, TSCĐ ở 

các bộ phận trong đơn vị, tính khấu hao TSCĐ, tình gi  trị vật liệu xuất kho 

cũng nhƣ phân bổ CCDC sử dụng trong kỳ, tổ chức ghi chép k  toán tổng hợp 

và k  toán chi ti t TSCĐ, vật tƣ luân chuyển, tồn  ho  Định kỳ các k  toán viên 

có trách nhiệm thống kê, lập các báo cáo về tình hình tăng giảm vật tƣ, TSCĐ  

Kế toán thanh toán: có nhiệm vụ phản ánh các khoản nợ phải thu và 

tình hình thanh toán các khoản nợ thu của c c đối tƣợng trong và ngoài đơn 

vị; phản ánh các khoản nợ phải trả, các khoản trích nộp theo lƣơng, c c  hoản 

phải nộp ngân sách và việc thanh toán các khoản phải trả, phải nộp. K  toán 

ti n hành ghi chép tổng hợp và chi ti t các khoản công nợ, định kỳ lập các báo 

cáo nội bộ về các khoản công nợ. 

Kế toán nguồn kinh phí: Có nhiệm vụ giao dịch với kho bạc cấp kinh 

phí và thực hiện các thủ tục ti p nhận, sử dụng kinh phí thông qua hệ thống 

mục lục ngân sách chi ti t tới mục, tiểu mục 

Kế toán các khoản thu và chi: K  toán các khoản thu có nhiệm vụ phản 

 nh đầy đủ, kịp thời các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp, thu hoạt động 
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SXKD dịch vụ và các khoản thu khác phát sinh tại đơn vị. K  toán các khoản 

chi có nhiệm vụ phản ánh các khoản chi cho hoạt động, chi thực hiện chƣơng 

trình, dự án theo dự to n đƣợc duyệt và thanh quy t toán các khoản chi đ ; 

phản ánh chi phí các hoạt động SXKD dịch vụ và chi phí các hoạt động khác 

để x c định k t quả hoạt động SXKD. 

 Kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ tổng hợp số liệu của các phần hành 

k toán chi ti t  Đây là công việc k t nối các phần hành k  toán chi ti t, tạo ra 

sự hoàn chỉnh, thống nhất của hệ thống số liệu k  toán. K t quả của phần 

hành k  toán tổng hợp là các báo cáo tài chính. 

- Xây dựng quy ch  hoạt động bộ máy k  toán. Quy ch  hoạt động bộ 

máy k  to n quy định về ch  độ thời gian làm việc của bộ máy k  toán, mối 

liên hệ giữa c c lao động k  toán thực hiện công tác k  toán và quan hệ giữa 

các loại lao động k  toán. 

Về chế độ thời gian làm việc của bộ máy kế toán: tùy theo đặc điểm 

hoạt động của từng đơn vị và đặc điểm tính chất công việc k  toán tại đơn vị 

đ , quản lý quy định về ch  độ thời gian làm việc của bộ máy k  toán. Bộ 

máy k  toán có thể đƣợc quản lý theo ch  độ thời gian làm việc hành chính 

theo quy định của Nhà nƣớc (nghĩa là 8h/ngày  hoặc quản lý theo khối lƣợng 

công việc hoàn thành. Tuy nhiên, tại c c đơn vị sự nghiệp công lập chủ y u 

quản lý theo ch  độ thời gian làm việc hành chính.  

Về mối liên hệ giữa các lao động kế toán thực hiện công tác kế toán: 

Trong bộ máy k  toán, mỗi k  toán viên phần hành và k  toán tổng hợp đều 

có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng về khối lƣợng công tác k  toán 

đƣợc giao. 

Theo tác giả việc xây dựng quy ch  hoạt động của bộ máy k  toán 

trong đơn vị sự nghiệp công lập là công việc quan trọng góp một phần rất lớn 
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trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của bộ máy k  to n, đồng thời góp 

phần tăng cƣờng quản lý tài chính tại đơn vị.  

2.3.2.  Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

Theo Giáo trình nguyên lý k  to n, năm 2  8 của trƣờng Đại học Lao 

động xã hội: “ Hệ thống chứng từ kế toán là một tập hợp các minh chứng 

bằng văn  ản chứng minh các nghiệp vụ kinh tế đã được thực hiện. Tổ chức 

chứng từ kế toán thực chất là tổ chức hạch toán  an đầu có vai trò quan 

tr ng ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán” [11,tr.235]. 

Theo quan điểm của t c giả tổ chức hệ thống chứng từ k  to n là việc ghi 

chép chứng từ,  iểm tra luân chuyển và lƣu giữ tất cả c c loại chứng từ    to n 

sử dụng trong đơn vị nhằm đảm bảo tính chính x c của thông tin. Nội dung tổ 

chức hệ thống chứng từ k  to n trong đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm : 

*Xác định danh mục chứng từ kế toán:  p dụng cho c c đơn vị sự 

nghiệp công lập, gồm các nhóm chứng từ: 

+ Các chứng từ về lao động tiền lƣơng 

+  Các chứng từ về vật tƣ 

+  Các chứng từ về tiền tệ 

+ Các chứng từ về TSCĐ 

+  Các chứng từ k  toán khác  

Hiện nay, c c đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng chứng từ k  toán theo 

danh mục đƣợc ban hành tại Quy t định số 19/2  6/QĐ-BTC ban hành ngày 

2  th ng 3 năm 2  6 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính và Thông tƣ 185/2 1 /TT-

BTC ban hành ngày 15/11/2010 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính. ( Danh mục c c 

chứng từ sử dụng tại đơn vị sự nghiệp công lập tại phụ lục 2.5 ) 

* Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ 

- Lập chứng từ    to n: Về nguyên t c mọi nghiệp vụ kinh t  tài chính 

phát sinh trong quá trình thanh toán, sử dụng nguồn kinh phí của NSNN, ... 
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của đơn vị đều phải lập chứng từ  Do đ  việc đầu tiên của tổ chức lập chứng 

từ là lựa chọn chứng từ phù hợp với từng nghiệp vụ kinh t   Sau đ , lựa chọn 

phƣơng tiện kỹ thuật để lập chứng từ. Chứng từ có thể lập bằng thủ công hoặc 

bằng máy vi tính. 

- Kiểm tra chứng từ k  to n: Đây là  hâu rất quan trọng trong quy trình 

luân chuyển chứng từ nhằm mục đích để kiểm tra tính hợp lý, hợp của chứng 

từ k  to n trƣớc khi ghi sổ. Thông qua việc kiểm tra để nhân viên k  toán, k  

to n trƣởng kiểm tra mẫu chứng từ; các thông tin, số liệu ghi trên chứng từ, 

chữ  ý  đã chính x c, đầy đủ hay không. N u chƣa đầy đủ thì yêu cầu c c đối 

tƣợng liên quan bổ sung, còn n u phát hiện có hành vi vi phạm chính sách, 

ch  độ k  to n, c c quy định của Nhà nƣớc thì phải trả lại hoặc từ chối thực 

hiện  Đồng thời b o c o cho lãnh đạo đơn vị để kịp thời xử lý.    to n viên, 

   to n trƣởng  iểm tra và  ý chứng từ    to n hoặc trình Thủ trƣởng đơn vị 

 ý duyệt theo quy định trong từng mẫu chứng từ ( n u c    Nội dung  iểm tra 

chứng từ bao gồm:  

Thứ nhất,  iểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của c c chỉ tiêu, c c 

y u tố ghi chép trên chứng từ    to n; 

Thứ hai,  iểm tra tính hợp ph p của nghiệp vụ  inh t , tài chính ph t 

sinh đã ghi trên chứng từ    to n; đối chi u chứng từ    to n với c c tài liệu 

khác có liên quan; 

Thứ ba,  iểm tra tính chính x c của số liệu, thông tin trên chứng từ    

toán.  hi  iểm tra chứng từ    to n n u ph t hiện c  hành vi vi phạm chính 

s ch, ch  độ c c quy định về quản lý  inh t , tài chính của Nhà nƣớc, phải từ 

chối thực hiện ( xuất quỹ, thanh to n, xuất  ho…  đồng thời b o c o ngay bằng 

văn bản cho Thủ trƣởng đơn vị bi t để xử lý  ịp thời theo đúng ph p luật hiện 

hành. Đối với những chứng từ    to n lập  hông đúng thủ tục, nội dung và chữ 
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số  hông rõ ràng thì ngƣời chịu tr ch nhiệm  iểm tra hoặc ghi sổ phải trả lại, 

yêu cầu làm thêm thủ tục và điều chỉnh sau đ  mới làm căn cứ ghi sổ  

- Phân loại, s p x p chứng từ    to n và ghi sổ    to n  C c chứng từ 

sau  hi đã đƣợc  iểm tra đủ thủ tục, đảm bảo tính hợp ph p, hợp lệ sẽ đƣợc 

phân loại, s p x p định  hoản và ghi sổ    to n  Tùy thuộc vào đặc thù của 

từng đơn vị, tính chất từng công việc    to n cụ thể, hình thức ghi sổ    to n 

để lựa chọn hình thức phân loại và s p x p chứng từ    to n cho phù hợp  

Chứng từ c  thể đƣợc phân loại, s p x p theo từng th ng, theo những nghiệp 

vụ  inh t  ph t sinh c  nội dung tƣơng tự nhau hoặc theo từng chƣơng trình, 

đơn đặt hàng, công trình  h c nhau theo nhiệm vụ đƣợc Nhà nƣớc giao cho 

đơn vị  

Trình tự luân chuyển chứng từ đƣợc  h i qu t bằng sơ đồ sau: 

 

* Tổ chức lưu giữ và hủy chứng từ kế toán 

-Tổ chức lƣu trữ: Chứng từ    to n phải đƣợc đơn vị    to n bảo quản 

đầy đủ, an toàn trong qu  trình sử dụng và lƣu trữ  N u chứng từ    to n bị 

mất hoặc bị hủy hoại thì phải c  biên bản  èm theo bản sao chụp tài liệu hoặc 

bản x c nhận  Chứng từ    to n phải đƣa vào lƣu trữ trong thời hạn 12 th ng, 

 ể từ ngày   t thúc  ỳ    to n năm hoặc   t thúc công việc    to n  Thủ 

trƣởng đơn vị hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền chịu tr ch nhiệm tổ chức bảo quản, 

lƣu trữ tài liệu    to n  Thời hạn lƣu trữ, thời điểm tính thời hạn lƣu trữ của 

từng loại chứng từ    to n đƣợc thực hiện theo quy định   

- Tổ chức tiêu hủychứng từ k  toán: Tuỳ theo từng loại chứng từ sẽ có 

thời gian lƣu trữ khác nhau  Căn cứ vào điều Luật k  to n 2 15 quy định nhƣ 

sau: Chứng từ sử dụng để ghi sổ k  toán, lập báo cáo tài chính, tài liệu liên 

Phân loại 

và s p x p 

chứng từ 

Lập  

chứng từ 

Kiểm tra 

chứng từ 

Ghi sổ k  

toán chi ti t, 

tổng hợp 
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quan đ n thanh lý TSCĐ thì cần lƣu trữ tối thiểu 1  năm  Chứng từ dùng cho 

quản lý điều hành thƣờng xuyên của đơn vị, không trực ti p ghi sổ k  toán và 

lập b o c o tài chính thì đƣợc lƣu trữ tối thiểu năm năm hoặc vĩnh viễn đối 

với chứng từ có tính sử liệu, c  ý nghĩa quan trọng về mặt kinh t , chính trị, 

xã hội… H t thời hạn lƣu trữ, n u không có chỉ định nào khác của cơ quan 

Nhà nƣớc có thẩm quyền thì chứng từ đƣợc phép tiêu huỷ theo Quy t định 

của đơn vị. 

2.3.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

Theo giáo trình K  toán hành chính sự nghiệp của Trƣờng Đại học Lao 

động xã hội năm 2 1 : “ Hệ thống tài khoản kế toán gồm các tài khoản kế 

toán cần sử dụng. Hệ thống tài khoản  kế toán  được dùng để phân loại, hệ 

thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế 

theo từng đối tượng kế toán” [12,tr.19]. 

Từ quan điểm trên về hệ thống tài khoản k  toán nêu trên, tác giả cho 

rằng tổ chức hệ thống tài khoản là một phƣơng tiện quan trọng và công cụ 

hữu hiệu của quản lý tài chính, để tăng cƣờng quản lý tài chính, hệ thống tài 

khoản k  toán phải đƣợc thi t k  bao gồm các tài khoản k  toán tổng hợp và 

các tài khoản k  toán chi ti t, phản ánh đầy đủ các đối tƣợng k  toán tại ñơn 

vị và phải xây dựng đƣợc phƣơng ph p ghi chép phù hợp để đảm bảo việc ghi 

nhận thông tin phù hợp và kịp thời. Nội dung tổ chức hệ thống tài khoản    

to n bao gồm: 

*  ựa ch n số lượng chủng loại tài  hoản:  

Tại c c đơn vị sự nghiệp công lập, hệ thống tài khoản sử dụng đƣợc 

chia ra thành hai loại: 

Tài khoản phục vụ mục đích lập báo cáo tài chính  

Tài khoản phục vụ mục đích lập báo cáo quy t toán Ngân sách  
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- Đối với tài khoản phục vụ mục đích lập báo cáo tài chính: Hệ thống 

tài  hoản sử dụng theo quy t định số 19/2  6/QĐ-BTC ban ngày 20/3/2006 

và Thông tƣ 185/2 1 /TT-BTC ban hành ngày 15/11/2010 của Bộ trƣởng Bộ 

Tài chính. ( Hệ thống tài khoản k  to n đƣợc sử dụng cho c c đơn vị sự 

nghiệp công lập tại phụ lục 2 6   Tài  hoản sử dụng hệ thống tài khoản k  

to n đƣợc áp dụng cho c c đơn vị sự nghiệp công lập đƣợc chia thành 7 loại. 

Từ loại 1 đ n loại 6 là các tài khoản trong Bảng cân đối tài khoản phản ánh 

c c đối tƣợng k  toán: 

Loại 1: Phản ánh các loại tiền và vật tƣ trong đơn vị  

Loại 2: Phản  nh TSCĐ và c c chỉ tiêu liên quan đ n TSCĐ  

Loại 3: Phản ánh các khoản phải thu, phải trả, bao gồm phần tạm ứng 

Loại 4: Phản ánh nguồn kinh phí của đơn vị 

Loại 5: Phản ánh các khoản thu tại đơn vị  

Loại 6: Phản ánh các khoản chi trong đơn vị. 

Loại 0: Gồm các tài khoản ngoài bảng cân đối tài khoản dùng để phản 

ánh các TK không thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc các chỉ tiêu chi ti t 

liên quan đ n các tài sản đƣợc phản ánh trên các tài  hoản thuộc 6 loại kể 

trên. ( Danh mục tài khoản sử dụng tại c c đơn vị sự nghiệp công lập ở phụ 

lục 2 6  

- Đối với tài khoản tài khoản phục vụ mục đích lập báo cáo quy t toán 

Ngân sách: Hệ thống mục lục NSNN đƣợc quy định theo Quy t định số: 

1441/QĐ-BTC của Bộ trƣởng Bộ Tài chính ban hành ngày 1  th ng 6 năm 

2009 về việc ban hành “ Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nƣớc áp dụng 

trong c c cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính” 

Hệ thống mục lục NSNN hiện nay gồm các nội dung sau: 

Mã số danh mục các Chƣơng: Đây là hệ thống ký hiệu phản ánh mã số 

h a c c đơn vị thuộc tất cả  các cấp từ trung ƣơng đ n địa phƣơng, ví dụ mã 
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số chƣơng thuộc trung ƣơng là c c đơn vị thuộc trung ƣơng quản lý là giá trị 

từ   1 đ n 399, mã số chƣơng thuộc cấp tỉnh là c c đơn vị thuộc cấp tỉnh 

quản lý là giá trị từ 4   đ n 599 , mã số chƣơng thuộc cấp huyện bao gồm các 

đơn vị thuộc cấp huyện quản lý là giá trị từ 6   đ n 799 và mã chƣơng thuộc 

cấp xã bao gồm c c đơn vị thuộc cấp xã quản lý là giá trị từ 8   đ n 989. 

Hệ thống ký hiệu của các nhóm, tiểu nhóm phản ánh các khoản thu, chi 

NSNN. Các mục, tiểu mục là cách phân loại các khoản thu, chi một cách chi 

ti t hơn phục vụ cho công tác lập, phân bổ dự toán ngân sách và kiểm soát các 

khoản thu chi NSNN.  

* Sử dụng hệ thống tài khoản 

- Sử dụng các tài khoản để lập Báo cáo Tài chính.  

Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh t  ph t sinh, căn cứ vào chứng từ k  

toán, k  toán tổ chức phản ánh vào các tài khoản theo phƣơng ph p “ ghi đơn” 

hoặc “ ghi  ép”   

Tùy theo tính chất của các nghiệp vụ kinh t  phát sinh, k  toán lựa chọn 

các tài khoản phù hợp  Đối với các tài khoản trong Bảng cân đối tài khoản là 

các tác khoản từ loại 1 đ n loại 6, k  toán sử dụng phƣơng ph p “ ghi  ép” 

nghĩa là nghĩa là  hi ghi vào bên Nợ của một tài khoản thì đồng thời phải ghi 

vào bên Có của một hoặc nhiều tài khoản khác hoặc ngƣợc lại. 

Các tài khoản ngoài bảng cân đối tài khoản phản ánh những tài sản hiện 

có ở đơn vị nhƣng  hông thuộc quyền sở hữu của đơn vị (nhƣ tài sản thuê 

ngoài, nhận giữ hộ, nhận gia công, tạm giữ… , những chỉ tiêu kinh t  đã phản 

ánh ở các tài khoản trong bảng cân đối tài khoản nhƣng cần theo dõi để phục 

vụ cho yêu cầu quản lý, nhƣ: Gi  trị công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng, 

nguyên tệ các loại, dự toán chi hoạt động đƣợc giao. 

 Sau khi phân loại, hệ thống hóa và tổng hợp thông tin thu nhận từ các 

chứng từ k  toán trong kỳ, nhân viên k  toán phải tổng hợp theo từng đối 
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tƣợng k  toán trên từng tài khoản k  to n để cung cấp số liệu cho bộ phận 

tổng hợp lập báo cáo k  toán. 

- Sử dụng tài khoản lập báo cáo quy t toán Ngân sách: 

Hạch to n đối với mã chƣơng: Đối với thu ngân s ch Nhà nƣớc, căn cứ 

 hoản thu do c c đơn vị thuộc cơ quan c  tr ch nhiệm trực ti p quản lý nộp 

ngân sách Nhà nƣớc sẽ đƣợc x c định mã số chƣơng và đƣợc hạch to n vào 

chƣơng tƣơng ứng  Đối với chi ngân s ch Nhà nƣớc, căn cứ  hoản chi thuộc 

dự to n ngân s ch giao đơn vị c c cấp mà    to n hạch to n vào c c mã 

chƣơng tƣơng ứng   

 Hạch to n đối với mã ngành  inh t  ( loại,  hoản : Căn cứ tính chất và 

lĩnh vực hoạt động của đơn vị để đơn vị x c định mã số loại, khoản   hi hạch 

toán thu, chi ngân sách Nhà nƣớc, chỉ hạch to n mã số khoản, căn cứ vào 

 hoảng c ch nằm trong  hoảng sẽ x c định đƣợc  hoản thu, chi ngân s ch 

thuộc về loại nào  

Đối với c c đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch 

vụ nhiều ngành nghề ( dịch vụ đào tạo, dịch vụ tƣ vấn tài chính, k  toán, kiểm 

toán, hoạt động xuất bản s ch,… : Đối với khoản thu của đơn vị khi nộp ngân 

s ch, trƣờng hợp x c định đƣợc số thu từng ngành nghề, thì hạch toán vào 

loại, khoản tƣơng ứng; trƣờng hợp  hông t ch đƣợc số thu theo từng ngành 

nghề, thì căn cứ vào ngành nghề chính ghi trong Giấy chứng nhận đăng  ý 

kinh doanh của đơn vị để x c định loại, khoản tƣơng ứng để hạch toán. 

Hạch to n đối với các mã Tiểu mục: Căn cứ vào nội dung các khoản 

thu và các khoản chi hoạt động mà k  toán hạch toán vào các tiểu mục có nội 

dung tƣơng ứng. Các mục, tiểu mục đƣợc hạch to n đồng thời hạch toán các 

tài khoản chi hoạt động ( loại 6) và các tài khoản nguồn kinh phí hoạt động ( 

loại 4). Khi hạch toán thu, chi ngân sách Nhà nƣớc chỉ hạch toán tiểu mục; 

trên cơ sở đ  c  c c thông tin về mục, tiểu nhóm, nhóm; trong từng tiểu mục, 
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mà có các nội dung chi ti t giá trị từ  1 đ n 99. Nguyên t c ghi sổ các tài 

khoản ngoài bảng cân đối tài khoản đƣợc thực hiện theo phƣơng ph p “ ghi 

đơn” nghĩa là  hi ghi vào một bên của một tài khoản thì không phải ghi đối 

ứng với bên nào của các tài khoản . 

2.3.4.  Tổ chức hệ thống sổ kế toán 

Theo Giáo trình nguyên lý k  toán, Trƣờng Đại học Lao động xã hội, 

năm 2  8: “ Hệ thống sổ kế toán là bao gồm các sổ kế toán bao gồm các loại 

sổ có kết cấu  hác nhau và được kết hợp với nhau theo trình tự nhất định để 

phân loại và tổng hợp cá thông tin cần thiết phục vụ cho việc lập các báo cáo 

kế toán”[11, tr.244]. 

Nhƣ vậy, theo t c giả hệ thống tổ chức sổ    to n là việc thi t lập mẫu 

sổ    to n, số lƣợng sổ    to n,   t cấu và nội dung ghi chép trên c c sổ    

to n theo quy trình chặt chẽ nhằm hệ thống h a, phân loại thông tin    to n 

phục vụ yêu cầu của nhà quản lý  

Nội dung tổ chức hệ thống sổ    to n trong đơn vị sự nghiệp công 

lập gồm: 

*  ựa ch n số lượng, chủng loại các loại sổ  ế toán: Trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập hiện nay, có các hình thức tổ chức sổ k  toán sau: 

- Hình thức kế toán “Nhật ký chung”: Đây là hình thức k  toán áp dụng 

tại c c  đơn vị sự nghiệp công lập đơn giản, số lƣợng cán bộ k  toán viên ít và 

chỉ sử dụng tối đa là 2  tài  hoản k  toán cả trong và ngoài bảng  Đặc điểm 

của hình thức k  toán này là tất cả các nghiệp vụ kinh t  tài chính phát sinh 

đều phải đƣợc ghi vào sổ nhật ký mà trọng tâm là sổ nhật ký chung, theo trình 

tự thời gian phát sinh và nội dung kinh t  nghiệp vụ đ   Sau đ  lấy số liệu trên 

sổ nhật  ý để ghi vào sổ cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

Các loại sổ k  toán sử dụng trong hình thức nhật ký chung bao gồm cả 

sổ k  toán chi ti t và sổ k  toán tổng hợp. 
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Sổ k  toán tổng hợp: Sổ nhật ký chung, sổ c i: đƣợc sử dụng để ghi các 

hoạt động kinh t  tài chính theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh t  tài 

chính phát sinh. 

Sổ k  toán chi ti t: Các sổ chi ti t tài khoản, sổ theo dõi chi ti t theo 

từng đối tƣợng: đƣợc sử dụng để ghi chép cụ thể các hoạt động kinh t  tài 

chính theo yêu cầu quản lý chi ti t cụ thể của đơn vị đối với hoạt động tài 

chính đ     

Quy trình ghi sổ theo hình thức    to n nhật  ý chung: Hàng ngày, căn 

cứ vào chứng từ    to n đã đƣợc  iểm tra để ghi vào sổ nhật  ý chung theo 

trình tự thời gian  Đồng thời căn cứ vào c c nghiệp vụ  inh t , tài chính ph t 

sinh hoặc tổng hợp c c nghiệp vụ  inh t , tài chính ph t sinh cùng loại đã ghi 

vào sổ nhật  ý chung để ghi vào sổ c i theo c c tài  hoản    to n phù hợp  Sau 

 hi  iểm tra, đối chi u n u đảm bảo  hớp đúng thì số liệu  ho  sổ trên Sổ C i 

đƣợc sử dụng để lập “ Bảng cân đối số ph t sinh" và b o c o tài chính. (Quy 

trình ghi sổ k  toán theo hình thức k  toán nhật ký chung tại phụ lục 2.7) 

Đặc trƣng cơ bản của hình thức    to n nhật  ý chung là tất cả c c 

nghiệp vụ  inh t , tài chính ph t sinh đều đƣợc ghi vào sổ nhật  ý chung theo 

trình tự thời gian ph t sinh và nội dung nghiệp vụ  inh t  đ   Sau đ  lấy số 

liệu trên sổ nhật  ý để ghi vào sổ c i theo từng nghiệp vụ  inh t  ph t sinh  

Hình thức này rất ít c  t c dụng đối chi u nhƣng rất thuận tiện cho việc sử 

dụng c c phần mềm    to n trên m y vi tính   

+ Ƣu điểm: Là rõ ràng, dễ hiểu, thuận tiện cho việc phân công công tác 

k  toán và thuận tiện cho việc tin học hóa công tác k  toán. 

+ Hạn ch : Dễ phát sinh trùng lặp n u  hông x c định rõ căn cứ chứng 

từ gốc để lập định khoản k  toán ghi vào nhật ký chung.  

Hình thức này có thể vận dụng trong c c đơn vị có quy mô vừa và nhỏ, 

có khối lƣợng nghiệp vụ kinh t , tài chính phát sinh không nhiều và bộ máy 

k  to n c  ít ngƣời. 
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- Hình thức kế toán Nhật ký - sổ cái: Theo hình thức nàycác nghiệp vụ 

kinh t  ph t sinh đƣợc k t hợp ghi chép theo trình tự thời gian và phân loại, 

hệ thống hóa theo nội dung kinh t  ( theo tài khoản k  toán) trên cùng một 

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

ghi chép. 

Căn cứ để ghi vào sổ nhật ký - sổ cái là các chứng từ k  toán hoặc bảng 

tổng hợp chứng từ k  toán cùng loại. Hình thức sổ k  toán nhật ký - sổ cái 

gồm có các loại sổ k  toán chủ y u sau: 

Nhật ký - sổ cái. 

Các sổ, thẻ k  toán chi ti t. 

Quy trình ghi sổ    to n theo hình thức    to n nhật  ý - sổ C i: Hàng 

ngày,    to n căn cứ vào chứng từ    to n ( hoặc Bảng tổng hợp chứng từ    

to n cùng loại  đã đƣợc  iểm tra, x c định tài  hoản ghi nợ, tài  hoản ghi c  

để ghi vào sổ nhật ký- sổ c i  Số liệu của mỗi chứng từ    to n ( hoặc bảng 

tổng hợp chứng từ    to n cùng loại  đƣợc ghi trên một d ng ở cả hai phần 

nhật  ý và phần sổ cái  Căn cứ vào số ph t sinh c c th ng trƣớc và số ph t 

sinh th ng này tính ra số ph t sinh luỹ    từ đầu quý đ n cuối th ng này  Căn 

cứ vào số dƣ đầu th ng và số ph t sinh trong th ng    to n tính ra số dƣ cuối 

th ng của từng tài  hoản trên sổ nhật  ý - sổ cái. ( Quy trìnhghi sổ    to n 

theo hình thức    to n nhật  ý - sổ c i tại phụ lục 2 8) 

Đặc trƣng cơ bản của hình thức    to n nhật  ý- sổ c i là c c nghiệp vụ 

 inh t , tài chính ph t sinh đƣợc ghi chép   t hợp theo trình tự thời gian và 

đƣợc phân loại, hệ thống ho  theo nội dung  inh t  ( theo tài  hoản    to n  

trên cùng 1 quyển sổ    to n tổng hợp là sổ nhật  ý - sổ cái và trong cùng một 

quá trình ghi chép  Căn cứ để ghi vào sổ nhật  ý - sổ cái là c c chứng từ    

to n hoặc bảng tổng hợp chứng từ    to n cùng loại  
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+ Ƣu điểm: Đối với c c đơn vị qui mô nhỏ, khối lƣợng nghiệp vụ kinh 

t  phát sinh không nhiều và đơn giản, sử dụng ít tài khoản, có ít nhân viên k  

toán thì hình thức này khá hữu ích, do việc đối chi u các quan hệ đối ứng 

tiện lợi.  

+ Hạn ch : Hình thức này không thể sử dụng cho c c đơn vị có qui mô 

lớn, cơ cấu tài sản và nguồn vốn đa dạng, khối lƣợng nghiệp vụ kinh t  phát 

sinh nhiều và phức tạp do đ i hỏi độ rộng của trang sổ quá lớn. 

- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Theo hình thức đƣợc áp dụng ở 

c c đơn vị sự nghiệp công lập theo quy mô hoạt động lớn hơn, nội dung hoạt 

động phức tạp hơn và c  tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.  

Các loại sổ k  toán chủ y u của hình thức chứng từ ghi sổ:Sổ đăng  ý 

Chứng từ ghi sổ: Là sổ k  toán tổng hợp sử dụng để ghi các hoạt động kinh t  

tài chính đã tổng hợp các chứng từ ghi sổ theo trình tự thời gian. 

Quy trình ghi sổ theo hình thức k  toán chứng từ ghi sổ: Hàng ngày 

hoặc định kỳ, căn cứ vào chứng từ k  to n đã đƣợc kiểm tra để lập Chứng từ 

ghi sổ  Đối với nghiệp vụ kinh t , tài chính ph t sinh thƣờng xuyên, có nội 

dung kinh t  giống nhau đƣợc sử dụng để lập “ Bảng tổng hợp chứng từ k  

toán cùng loại”  Từ số liệu cộng trên “ Bảng tổng hợp chứng từ k  toán cùng 

loại” để lập chứng từ ghi sổ. ( Quy trình ghi sổ k  toán theo hình thức k  toán 

chứng từ ghi sổ tại phụ lục 2 9) 

Đặc trƣng cơ bản của hình thức k  toán này là việc ghi sổ k  toán tổng 

hợpđƣợc căn cứ trực ti p vào “ Chứng từ ghi sổ”  Chứng từ ghi sổ là một loại 

sổ k  to n để phân loại, hệ thống h a và x c định nội dung kinh t  của các 

hoạt động kinh t  tài chính đã ph t sinh 

 Hình thức Chứng từ ghi sổ thích hợp với mọi loại hình tổ chức, với các 

qui mô khác nhau. Các mẫu sổ đơn giản, dễ làm, dễ đối chi u, kiểm tra. Hình 

thức này dễ áp dụng trong cả điều kiện k  toán thủ công và k  toán vi tính hóa. 
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- Hình thức kế toán trên máy vi tính: Với quá trình phát triển của việc 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác k  toán, ngày nay có thêm một 

hình thức tổ chức sổ k  to n, do đ  hình thức k  toán trên máy vi tính ( Hình 

thức k  toán máy tại phụ lục 2 1 )  

Phần mềm    to n đƣợc thi t    theo nguyên t c của một trong ba hình 

thức    to n hoặc   t hợp c c hình thức    to n quy định trên đây  Phần mềm 

   to n tuy  hông hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ    to n nhƣng phải đảm 

bảo in đƣợc đầy đủ sổ    to n và b o c o tài chính theo quy định  Ghi sổ k  

toán bằng máy vi tính thì đơn vị đƣợc lựa chọn mua hoặc tự xây dựng phần 

mềm k  toán phù hợp. Hình thức k  toán trên máy vi tính áp dụng tại đơn vị 

phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

C  đủ các sổ k  toán tổng hợp và sổ k  toán chi ti t cần thi t để đ p 

ứng yêu cầu k  toán theo quy định. Các sổ k  toán tổng hợp phải c  đầy đủ 

các y u tố theo quy định của ch  độ sổ k  toán. 

Thực hiện đúng c c quy định về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và sửa chữa sổ 

k  to n theo quy định của Luật K  to n, c c văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật 

K  toán và của Ch  độ k  toán này. 

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

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

24/11/2  5 để lựa chọn phần mềm k  toán phù hợp với yêu cầu quản lý và 

điều kiện của đơn vị. 

Quy trình ghi sổ    to n theo hình thức    to n trên m y vi tính: Hàng 

ngày,    to n căn cứ vào chứng từ    to n hoặc Bảng tổng hợp chứng từ    

to n cùng loại đã đƣợc  iểm tra, x c định tài  hoản ghi Nợ, tài  hoản ghi C  

để nhập dữ liệu vào m y vi tính theo c c bảng, biểu đƣợc thi t    sẵn trên 

phầm mềm    to n   



 

40 

 

Đặc trƣng cơ bản của Hình thức    to n trên m y vi tính là công việc 

   to n đƣợc thực hiện theo một chƣơng trình phần mềm    to n trên m y vi 

tính  C  nhiều chƣơng trình phần mềm    to n  h c nhau về tính năng  ỹ 

thuật và tiêu chuẩn, điều  iện  p dụng  

+ Ƣu điểm: Giảm nhẹ khối lƣợng công tác k  toán thay vì việc nhập dữ 

liệu vào máy tính; tính bảo mật thông tin cao; việc kiểm tra, đối chi u số liệu 

đƣợc thực hiện thƣờng xuyên ngay trên trang sổ; cung cấp và chia sẻ thông tin 

k  toán kịp thời.  

+ Nhƣợc điểm: Do mẫu sổ k  toán n u áp dụng hỗn hợp thì sẽ phức 

tạp; không hiển thị quy trình ghi sổ k  toán nên công tác kiểm tra, kiểm soát 

cần c  ngƣời c  trình độ cao. Hình thức này chỉ áp dụng đối với mọi đơn vị; 

đội ngũ    to n viên c  trình độ chuyên môn cao, cơ sở vật chất và kỹ thuật 

đƣợc trang bị tốt.  

* Tổ chức lập và sử dụng sổ kế toán:  

Sổ k  toán tổng hợp: Là loại sổ k  to n đƣợc sử dụng để phân loại và 

tổng hợp c c thông tin liên quan đ n tất cả c c đối tƣợng k  toán trong toàn 

đơn vị. Các thông tin trên các sổ k  toán tổng hợp đƣợc sử dụng để tính toán, 

x c định các chỉ tiêu tổng hợp trong báo cáo tài chính. 

Sổ k  toán chi ti t: Đƣợc dùng để phản ánh thông tin chi ti t về tính 

trạng và sự bi n động của đối tƣợng k  toán trên sổ k  toán tổng hợp theo các 

tiêu thức  h c nhau nhƣ theo từng bộ phân cấu thành, theo từng địa điểm phát 

sinh, theo từng bộ phận sử dụng...Việc sử dụng các sổ k  toán chi ti t để chi 

ti t hóa các thông tin về các nghiệp vụ kinh t  phát sinh thuộc một đối tƣợng 

k  toán tổng hợp giúp cho ngƣời sử dụng c  thông tin đầy đủ và toàn diện về 

đối tƣợng.  

*  Tổ chức mở sổ, khóa sổ bảo quản lưu trữ sổ kế toán: 

Sổ k  to n đƣợc mở vào đầu kỳ k  to n năm hoặc  hi đơn vị mới 

thành lập.  
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Công tác khóa sổ k  to n đƣợc thực hiện khi k t thúc kỳ k  to n năm  

Sổ k  toán và các tài liệu k  to n đƣợc bảo quản và lƣu trữ theo pháp 

luật. K t thúc quá trình ghi sổ, khóa sổ k  toán, sổ k  to n đƣợc đƣa vào lƣu trữ 

theo quy định lƣu trữ tài liệu k to n tƣơng tự nhƣ lƣu trữ chứng từ k  toán. 

2.3.5.  Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 

Theo giáo trình Nguyên lý k  to n, trƣờng Đại học Lao động xã hội, 

năm 2  8: “ Báo cáo kế toán là phương tiện cung cấp thông tin về tình hình 

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

[11, tr.241].  

Từ quan điểm và b o c o    to n nêu trên, t c giả cho rằng: Tổ chức hệ 

thống báo cáo k  toán là những quy định về biểu mẫu, nội dung, k t cấu, 

phƣơng ph p lập, nơi lập và nơi nhận các báo cáo k  toán. Tổ chức hệ thống 

cáo cáo k  toán chính là cụ thể ho  phƣơng ph p tổng hợp và cân đối k  toán. 

Báo cáo k  toán gồm hai loại là các báo cáo k  toán tài chính và các 

báo cáo nội bộ. Trên phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ ti p cận dƣới g c độ 

k  toán tài chính, nên tác giả chỉ đề cập đ n hệ thống báo cáo tài chính.  

Nội dung tổ chức hệ thống báo cáo tài chính là việc lựa chọn số lƣợng 

và danh mục báo cáo sử dụng, tổ chức lập báo cáo tài trình, tổ chức nộp và sử 

dụng báo cáo tài chính và công khai báo cáo tài chính. Hiện nay báo cáo k  

toán gồm hai hệ thống báo cáo: Báo cáo tài chính và báo cáo quản trị. 

*Lựa ch n số lượng và danh mục báo cáo tài chính: 

Danh mục các báo cáo tài chính sử dụng  trong c c đơn vị sự nghiệp 

công lập đƣợc quy định tại Quy t định số 19/2  6/QĐ-BTC ban hành ngày 

2  th ng 3 năm 2  6 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính và Thông tƣ 185/2 1 /TT-

BTC ban hành ngày 15/11/2010 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính.  

Bảng cân đối tài khoản ( Mẫu B01 –H) 

Tổng hợp tình hình kinh phí và quy t to n  inh phí đã sử dụng ( Mẫu 

B02 – 1H) 
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Báo cáo chi ti t kinh phí hoạt động ( Mẫu F02 – 1H) 

Báo cáo chi ti t kinh phí dự án ( Mẫu F02 – 2H) 

Bảng đối chi u dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN ( Mẫu F02 – 3aH) 

Bảng đối chi u tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân 

sách tại KBNN ( Mẫu B03-H) 

Báo cáo thu – chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh 

doanh ( Mẫu B03-H) 

B o c o tình hình tăng, giảm TSCĐ (  ẫu B04-H) 

Báo cáo số  inh phí chƣa qua sử dụng đã quy t to n năm trƣớc chuyển 

sang Mẫu B05-H) 

Thuy t minh báo cáo tài chính ( Mẫu B06-H) 

Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh 

(Mẫu số B03-H) 

*Tổ chức lập báo cáo tài chính: 

Đơn vị k  toán phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ k  to n năm; 

trƣờng hợp pháp luật c  quy định lập báo cáo tài chính theo kỳ k  toán khác thì 

đơn vị k  toán phải lập theo kỳ k  to n đ   Việc lập báo cáo tài chính phải căn 

cứ vào số liệu sau khi khóa sổ k  to n  Đơn vị k  toán cấp trên phải lập báo cáo 

tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên báo cáo tài chính 

của c c đơn vị k  to n trong cùng đơn vị k  toán cấp trên. Báo cáo tài chính 

phải đƣợc lập đúng nội dung, phƣơng ph p và trình bày nhất quán giữa các kỳ 

k  toán, trƣờng hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ k  toán 

thì phải thuy t minh rõ lý do. Báo cáo tài chính phải có chữ ký của ngƣời lập, 

k  to n trƣởng và ngƣời đại diện theo pháp luật của đơn vị k  to n  Ngƣời ký 

báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo. 

B o c o tài chính đƣợc lập dựa trên cơ sở các nguyên t c, ch  độ k  toán 

hiện hành. Các số liệu trên báo cáo tài chính phải là những số liệu thực t , phản 
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ánh một cách hợp lý tình hình hoạt động của đơn vị trong kỳ k  toán. Các số 

liệu phải đƣợc đảm bảo trùng khớp giữa các báo cáo tài chính với nhau. 

* Nộp báo cáo tài chính 

- Đối với báo cáo lập theo quý: 

Đơn vị dự toán cấp III nộp cho đơn vị cấp II hoặc cấp I và cơ quan liên 

quan chậm nất là 10 ngày sau khi k t thúc quý.  

Đơn vị dự toán cấp II gửi cho đơn vị cấp I và cơ quan tài chính cùng 

cấp chậm nhất là 20 ngày sau khi k t thúc quý.  

Đơn vị dự toán cấp I gửi cho cơ quan tài chính cùng cấp chậm nhất là 

25 ngày sau khi k t thúc quý.  

- Đối với b o c o tài chính năm: 

B o c o tài chính năm của đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng kinh 

phí NSNN sau khi đã đƣợc chỉnh lý sửa đổi, bổ sung số liệu trong thời gian 

chỉnh lý quy t to n theo quy định của pháp luật thời hạn nộp cho cơ quan c  

thẩm quyền theo quy định của thời hạn nộp báo cáo quy t to n năm  

- Đối với báo cáo quy t toán ngân sách: Thời hạn nộp báo cáo quy t 

to n ngân s ch năm của đơn vị dự toán cấp I của ngân s ch trung ƣơng nộp 

cho cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan thống  ê đồng cấp chậm 

nhất vào cuối ngày  1 th ng 1  năm sau  Thời hạn nộp báo cáo quy t toán 

ngân sách của đơn vị dự toán cấp II, cấp III do đơn vị dự toán cấp I quy định 

cụ thể.  

* Tổ chức sử dụng báo cáo tài chính: Báo cáo sẽ đƣợc các nhà quản lý 

sử dụng cho việc quản trị nội bộ trong đơn vị, c c cơ quan quản lý cấp trên sử 

dụng để đ nh gi  tình hình thực hiện nhận và chi tiêu sử dụng kinh phí của 

ngân sách và các nguồn khác cấp cho đơn vị HCSN” 

* Tổ chức công khai báo cáo tài chính: Nội dung công  hai báo cáo tài 

chính tại c c đơn vị sự nghiệp công lập c  sử dụng  inh phí ngân s ch Nhà 

nƣớc  gồm c :  
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Đơn vị    to n thuộc hoạt động thu, chi ngân s ch Nhà nƣớc công  hai 

quy t to n thu, chi ngân s ch Nhà nƣớc năm;  

Đơn vị    to n là c c đơn vị sự nghiệp c  sử dụng  inh phí ngân s ch 

Nhà nƣớc công  hai quy t to n thu, chi ngân s ch Nhà nƣớc năm và c c 

 hoản thu, chi tài chính  h c; 

 Đơn vị    to n là đơn vị sự nghiệp  hông sử dụng  inh phí ngân s ch 

Nhà nƣớc công  hai quy t to n thu, chi tài chính năm; 

Đơn vị    to n c  sử dụng c c  hoản g p của nhân dân công  hai mục 

đích huy động và sử dụng c c  hoản đ ng g p, đối tƣợng đ ng g p, mức huy 

động,   t quả sử dụng và quy t to n thu, chi từng  hoản đ ng g p  

2.3.6.  Tổ chức kiểm tra kế toán 

Theo giáo trình của Trƣờng cao đẳng tài chính k  toán năm 2  9: “ Tổ 

chức kiểm tra kế toán là một biện pháp đảm bảo cho các nguyên tắc, quy định 

kế toán được chấp hành đúng, số liệu kế toán đảm bảo chính xác, trung 

thực"[12,tr.46]. 

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

toán rất quan tr ng, nó đảm bảo quyền và trách nhiệm của đơn vị kiểm tra 

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

quan, chất lượng ” 

Trên cơ sở c c quan điểm trên, tác giả cho rằng tổ chức kiểm tra k  

toán là một trong những mặt quan trọng trong tổ chức k  toán nhằm đảm bảo 

cho công tác k  to n đƣợc thực hiện đúng qui định, có hiệu quả và cung cấp 

đƣợc thông tin phản  nh đúng thực trạng của c c đơn vị sự nghiệp công lập. 

* Yêu cầu của việc kiểm tra kế toán 

Thứ nhất, cần thận trọng, nghiêm túc và khách quan trong quá trình 

kiểm tra. 

http://www.ketoanthue.vn/index.php/thuat-ngu-ke-toan/1886-don-vi-ke-toan-la-gi.html
http://dailythuecongminh.com/luat-ke-toan-nam-2015/
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Thứ hai, các k t luận phải kiểm tra rõ ràng, chính xác, chặt chẽ trên cơ sở 

đối chi u với ch  độ, thể lệ k  to n cũng nhƣ c c chính s ch ch  độ quản lý kinh 

t , tài chính hiện hành  Qua đ  vạch rõ những thi u sót, tồn tại cần kh c phục. 

Thứ ba, phải có báo cáo kịp thời lên cấp trên và c c cơ quan tổng hợp 

k t quả kiểm tra; những kinh nghiệm tốt về công tác kiểm tra k  to n, cũng 

nhƣ c c vấn đề cần bổ sung, sửa đổi về ch  độ k  toán và chính sách, ch  độ 

kinh t  tài chính. 

Thứ tƣ, c c đơn vị đƣợc kiểm tra phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc 

trong thời gian quy định các ki n nghị của cơ quan  iểm tra về việc sửa chữa 

những thi u s t đã đƣợc phát hiện qua kiểm tra k  toán. 

* Nguyên tắc kiểm tra kế toán 

Đảm bảo kiểm tra đƣợc tất cả c c c c đơn vị có yêu cầu kiểm tra. 

Tổ chức trình tự ti n hành các cuộc kiểm tra một c ch đúng đ n. 

Sử dụng hợp lý thời gian lao động của cán bộ kiểm tra  X c định số cán 

bộ kiểm tra cần thi t cho mỗi cuộc kiểm tra. 

Trong k  hoạch kiểm tra cần ghi rõ nội dung cụ thể, hình thức kiểm tra 

và kỳ hạn kiểm tra. Kỳ hạn kiểm tra b t đầu từ ngày k t thúc của kỳ hạn kiểm 

tra lần trƣớc,  hông để thời gian c ch quãng  hông đƣợc kiểm tra. 

* Nội dung kiểm tra kế toán 

 iểm tra việc thực hiện nội dung công t c    to n; 

 iểm tra việc tổ chức bộ m y    to n và ngƣời làm    to n;   

 iểm tra việc tổ chức quản lý và hoạt động  inh doanh dịch vụ    to n; 

 iểm tra việc chấp hành c c quy định  h c của ph p luật về    to n  

* Công tác kiểm tra kế toán có thể được thực hiện thường kỳ kế toán 

hoặc kiểm tra bất thường. 

- Kiểm tra thƣờng kỳ: Kiểm tra k  to n thƣờng kỳ trong nội bộ đơn vị 

là trách nhiệm của thủ trƣởng và k  to n đơn vị nhằm bảo đảm chấp hành các 
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ch  độ, thể lệ k  toán, bảo đảm tính chính x c, đầy đủ kịp thời các số liệu, tài 

liệu k  to n, đảm bảo cơ sở cho việc thực hiện chức năng gi m đốc của k  

toán. Kiểm tra thƣờng kỳ trong nội bộ đơn vị bao gồm kiểm tra trƣớc, kiểm 

tra trong và kiểm tra sau. 

- Kiểm tra bất thƣờng: Trong những trƣờng hợp cần thi t, theo đề nghị 

của cơ quan tài chính đồng cấp, thủ trƣởng các bộ, tổng cục,...có thể ra lệnh 

kiểm tra k  toán bất thƣờng ở c c đơn vị thuộc ngành mình hoặc địa phƣơng 

mình quản lý. 

2.3.7.    ng nghệ th ng tin trong tổ chức c ng t c  ế to n 

*  hái niệm về công nghệ thông tin 

Theo khái niệm công nghệ thông tin đƣợc đƣa ra đầu tiên trong Nghị 

quy t số 49/CP của Chính phủ năm 1993: “ Công nghệ thông tin là tập hợp 

các phương pháp  hoa h c, các phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại - 

chủ yếu là máy tính và các mạng viễn thông - nhằm cung cấp các giải pháp 

tổng thể để tổ chức, khai thác, và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên 

thông tin phong phú và tiềm tàng trong m i lĩnh vực hoạt động của con người 

và xã hội”[17,tr.11].  

Trong Luật công nghệ thông tin tại Điều 4 cũng đã định nghĩa:“Công 

nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp  hoa h c, công nghệ và công cụ 

kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi 

thông tin số”[22,tr.56]. 

 Trên cơ sở c c quan điểm trên, t c giả cho rằng: Công nghệ thông tin 

là tập hợp công cụ kỹ thuật hiện đại gồm chủ y u là máy vi tính và phần mềm 

m y vi tính đƣợc sử dụng để xử lý, lƣu giữ, trình bày, chuyển đổi, bảo vệ, gửi 

và nhận thông tin số một cách an toàn. 

*Công nghệ thông tin vào tổ chức công tác  ế toán 

Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong nền kinh t  thị trƣờng và 
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ngày càng mở rộng về quy mô; chất lƣợng dịch vụ ngày càng cao; thông tin 

ngày càng nhiều, đa dạng và phức tạp hơn  Để tồn tại và phát triển, các Nhà 

quản lý điều hành đơn vị sự nghiệp công lập cần phải n m b t thông tin chính 

xác và xử lý thông tin nhanh nhạy, kịp thời để đề ra các quy t định, tận dụng 

đƣợc thời cơ và c  hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức công 

t c    to n gồm c c nội dung sau: 

Một là, lựa chọn phần mềm k  toán bao gồm phần mềm hệ điều hành; 

hệ quản trị cơ sở dữ liệu; phần mềm chƣơng trình    toán phải đảm bảo tuân 

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

cơ sở dữ liệu đã c ; c   hả năng tự động xử lý và tính toán chính xác số liệu 

k  toán, loại bỏ đƣợc bút toán trùng l p; đảm bảo bản quyền, khai thác, bảo 

mật thông tin của k  toán. 

Hai là, xây dựng hệ thống danh mục c c đối tƣợng và tổ chức mã hoá 

đối tƣợng quản lý đầy đủ, khoa học và phù hợp  ã h a là đặc trƣng của phền 

mềm k  toán nên phải xây dựng hệ thống mã hóa chi ti t nhất đ n từng đối 

tƣợng quản lý. 

Ba là, tổ chức bố trí, phân công nhân viên k  toán thực hiện thu nhận, 

kiểm tra, đối chi u, nhập liệu và lƣu trữ chứng từ, tài liệu k  toán theo qui 

định; tổ chức hợp lý quản trị ngƣời sử dụng phần mềm; phân rõ quyền đƣợc 

khai thác thông tin k  to n, định kỳ kiểm tra, đối chi u, tổng hợp và in các sổ 

k  toán, báo cáo k  toán. 

Bốn là, xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn cho hệ thống máy tính của 

c c đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là bộ phận kinh doanh và bộ phận k  toán 

nhƣ bảo mật bằng các bức tƣờng lửa, bằng các file ẩn, mật mã; ch  độ bảo 

dƣỡng, bảo hành; cơ ch  diệt virut,… 

Tuy nhiên để việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác k  toán 

đạt hiệu quả cao, c c đơn vị sự nghiệp công lập cần phải x c định đúng vai tr  
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của công nghệ thông tin trong công tác k  toán. Vì thực chất công nghệ thông 

tin chỉ là những “ công cụ trợ giúp” công t c    to n dƣới sự điều khiển của 

các k  toán viên. Điều đ  c  nghĩa là dù công nghệ có tiên ti n, máy móc có 

hiện đại đ n đâu thì cũng  hông thể tách khỏi y u tố con ngƣời. 

2.4.  Yêu   u tổ   ứ     g tá   ế t á    ằ   áp ứ g   u   u  uả     

Tổ chức công t c    to n phải đ p ứng đƣợc yêu cầu cung cấp thông tin 

 ịp thời và phù hợp cho quản lý   ục đích chính là cung cấp thông tin hữu 

ích cho quản lý cần theo dõi nguồn thu, mở tài  hoản chi ti t cho từng mục 

đích sử dụng, chứng từ ghi rõ nội dung đ p ứng nhu cầu nhà quản lý  

*Để đáp ứng yêu cầu quản lý tổ chức công tác  ế toán, tổ chức công 

tác kế toán cần thay đổi và hoàn thiện như sau:  

Thứ nhất, hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ k  toán và báo cáo k  toán 

phải đƣợc trình bày và sử dụng tuân thủ theo đúng quy định về ch  độ k  toán 

áp dụng với c c đơn vị sự nghiệp công lập hiện hành. 

Thứ hai, tổ chức bộ máy k  toán cần đƣợc lựa chọn theo mô hình phù 

hợp với quy mô, đặc điểm quản lý của đơn vị. Lựa chọn lao động k  toán có 

đặc điểm phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị  Phân công lao động k  

to n đảm bảo tính công bằng, phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ của 

đội ngũ lao động k  to n, đảm bảo nguyên t c bất kiêm nhiệm.  

Thứ ba, hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ k  toán và báo cáo k  toán cần 

xây dựng đầy đủ, bao phủ đƣợc c c lĩnh vực sự nghiệp công lập và phản ánh 

đƣợc cho từng lĩnh vực cụ thể theo c c đặc trƣng khác nhau phục vụ cho các 

yêu cầu cung cấp thông tin và quản lý khác nhau tại c c đơn vị. 

Thứ tƣ, nội dung ghi trên chứng từ đƣợc phản ánh cụ thể, chi ti t theo 

đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động tại đơn vị. Bên cạnh việc sử dụng các 

mẫu chứng từ b t buộc, đơn vị có thể sử dụng các mẫu chứng từ hƣớng dẫn, 

có sự điều chỉnh để phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị mình. Các tài 
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khoản, sổ k  to n đƣợc mở chi ti t đ p ứng nhu cầu theo dõi chi ti t cụ thể 

từng nguồn thu, chi tại đơn vị của các quản lý.  

Kết luận Chương 2: Trong chƣơng này t c giả đã phân tích đặc trƣng 

cơ bản của đơn vị sự nghiệp công lập khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan 

trọng của c c đơn vị sự nghiệp công lập trong các hoạt động kinh t  xã hội. 

Thực hiện tốt các nội dung trên đây sẽ đảm bảo cho việc tổ chức công tác k  

to n trong c c đơn vị sự nghiệp công lập đƣợc khoa học và hợp lý đ p ứng 

yêu cầu quản lý. Tất cả những vấn đề trên đều rất quan trọng và là cơ sở của 

việc vận dụng các lý luận vào thực tiễn đ nh gi  thực trạng tổ chức công t c 

k  toán cụ thể tại Viện  hoa học  ôi trƣờng  
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C ƢƠNG 3 

THỰC TRẠNG T  CH C CÔNG TÁC K  TOÁN TẠI VI N  

KHOA HỌC     TRƢỜNG 

3.1.  Tổng quan v  Viện Khoa họ      trƣờng 

3.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển 

Viện Khoa học Môi trƣờng đƣợc thành lập theo Quy t định số 

132/2  8/QĐ - TTg ngày 3  th ng 9 năm 2  8 của Thủ tƣớng Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi 

trƣờng trực thuộc Bộ Tài nguyên và  ôi trƣờng. Theo Quy t định này, Viện 

Khoa học quản lý môi trƣờng có chức năng giúp Tổng cục trƣởng nghiên cứu 

chi n lƣợc, phát triển khoa học quản lý môi trƣờng; tổ chức các hoạt động xây 

dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác quản lý Nhà nƣớc về bảo vệ 

môi trƣờng; tổ chức nghiên cứu khoa học, tƣ vấn, đào tạo, bồi dƣỡng, thông tin 

thƣ viện về quản lý môi trƣờng  Trong giai đoạn này Viện gồm 04 phòng: gồm 

Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Chính sách và Quản lý môi trƣờng, 

Phòng Khoa học môi trƣờng và Ph ng Thông tin, Tƣ vấn và Đào tạo. 

Trong thời gian hoạt động, Viện từng bƣớc đổi mới và mở rộng về 

phạm vi nghiên cứu  Giai đoạn đầu hình thành, với chức năng của Viện chủ 

y u tập trung nghiên cứu về chính sách nhằm phục vụ quản lý Nhà nƣớc về 

môi trƣờng. Vài năm trở lại đây những hƣớng nghiên cứu của Viện đã mở 

rộng hơn,  hông chỉ nghiên cứu chính sách quản lý mà còn nghiên cứu lĩnh 

vực rộng hơn đ  là  hoa học môi trƣờng. 

Để từng bƣớc đ p ứng đƣợc chức năng nhiệm vụ mới thì cơ cấu tổ 

chức của Viện có sự thay đổi gồm 05 phòng: Văn ph ng, Ph ng  inh t  môi 

trƣờng, Phòng Khoa học và Công nghệ môi trƣờng, Phòng Quản lý môi 

trƣờng và phát triển bền vững, Ph ng Thông tin, Tƣ vấn và Đào tạo.  
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3.1.2. Nhiêm vụ của Viện Khoa học M i trường 

- Giúp Tổng Cục trƣởng xây dựng, đề xuất chi n lƣợc, chính sách, 

chƣơng trình, quy hoạch, k  hoạch, giải pháp bảo vệ môi trƣờng và phát triển 

bền vững ở Việt Nam.  

- Xây dựng, nghiên cứu và tổ chức thực hiện c c chƣơng trình, đề tài, 

dự án, nhiệm vụ về khoa học môi trƣờng, xét duyệt, thẩm định và nghiệm thu 

c c chƣơng trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ về khoa học môi trƣờng theo phân 

công của Tổng Cục trƣởng.  

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác xây dựng và 

hoàn thiện c c chính s ch, văn bản pháp luật, hệ thống tổ chức quản lý về bảo 

vệ môi trƣờng ở Việt Nam. 

- Nghiên cứu cơ ch  chính sách, các công cụ kinh t  trong quản lý môi 

trƣờng; c c phƣơng ph p lƣợng giá hàng hoá, dịch vụ môi trƣờng và đa dạng 

sinh học; x c định các thiệt hại kinh t  do ô nhiễm môi trƣờng, suy thoái môi 

trƣờng và bi n đổi khí hậu gây ra. 

- Nghiên cứu, đ nh gi  diễn bi n và dự báo xu th  c c t c động qua lại 

giữa các hoạt động kinh t , xã hội và môi trƣờng, các vấn đề môi trƣờng và hội 

nhập kinh t  quốc t , các vấn đề môi trƣờng toàn cầu và môi trƣờng Việt Nam. 

- Nghiên cứu, đ nh gi , dự báo, cảnh báo tình trạng ô nhiễm, suy thoái, 

sức chịu tải và mức độ tổn thƣơng c c thành phần môi trƣờng theo khu vực, 

đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, xử lý và kh c phục ô 

nhiễm môi trƣờng, sự cố môi trƣờng. 

- Nghiên cứu, x c định, cảnh báo các y u tố môi trƣờng c  nguy cơ cao 

đối với sức khỏe con ngƣời, đề xuất các giải ph p ngăn chặn, giảm thiểu ảnh 

hƣởng của ô nhiễm môi trƣờng đ n sức khỏe cộng đồng, x c định trách nhiệm 

bồi thƣờng thiệt hại đối với môi trƣờng do ô nhiễm, suy thoái gây ra. 
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- Nghiên cứu và đề xuất các mô hình phát triển bền vững, các giải pháp 

bảo tồn, phục hồi môi trƣờng và sử dụng bền vững tài nguyên trong khai thác, 

sản xuất và tiêu dùng. 

- Nghiên cứu, xây dựng các chỉ tiêu gi m s t, đ nh giá phát triển bền 

vững về môi trƣờng, thích ứng bi n đổi khí hậu theo khu công nghiệp,  hu đô 

thị, làng nghề, nông thôn, miền núi và các khu vực  h c theo quy định. 

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, triển khai ti n bộ khoa học và công 

nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng; xây dựng, thực hiện các nghiên cứu 

mô hình thử nghiệm và chuyển giao công nghệ về: Sản xuất và tiêu thụ bền 

vững, sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lƣợng sạch và năng lƣợng tái tạo. 

- Tổ chức hoặc tham gia thực hiện các dịch vụ, tƣ vấn về khoa học và 

công nghệ môi trƣờng theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu về khoa học môi trƣờng; phối 

hợp thực hiện công tác quản lý, thống  ê và lƣu trữ thông tin, tƣ liệu.  

- Tổ chức, hợp tác với c c cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong nƣớc và 

ngoài nƣớc về đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực khoa học môi trƣờng theo 

quy định của pháp luật.  

- Xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc t  về  khoa học 

môi trƣờng; tham gia thực hiện các nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc t  khác theo 

phân công của Tổng Cục trƣởng; tham gia tƣ vấn hỗ trợ lập hồ sơ đề cử trao các 

giải thƣởng quốc t  môi trƣờng, giải thƣởng thành phố bền vững về môi trƣờng.  

- Hỗ trợ về kỹ thuật và chuyên môn cho c c đơn vị quản lý trực thuộc 

Tổng cục qua hình thức cử chuyên gia tƣ vấn và biệt phái cán bộ tham gia các 

nhiệm vụ công tác của Tổng cục giao. 

-Tổ chức thực hiện cải c ch hành chính theo chƣơng trình,    hoạch cải 

cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng Cục trƣởng. 
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- Quản lý tài chính, tài sản thuộc Viện, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 

dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật. 

- Quản lý tổ chức, biên ch , viên chức, lao động hợp đồng theo quy định. 

- Thống  ê, b o c o định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ 

đƣợc giao. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trƣởng giao. 

3.1.3. Đặc điểm hoạt động và đặc điểm  quản lý của Viện khoa học   i trường 

*Đặc điểm hoạt động 

Viện Khoa học  ôi trƣờng là một đơn vị sự nghiệp công lập không vì 

mục tiêu lợi nhuận. Hoạt động của Viện chủ y u vầ vấn đề nghiên cứu môi 

trƣờng và chủ y u phục vụ lợi ích cộng đồng  

Viện  hoa học môi trƣờng là đơn vị nghiên cứu môi trƣờng đặc thù 

 hông phân cấp. Vì th , c c quy định về ch  độ làm việc của c n bộ tại Viện 

đƣợc vận dụng tƣơng đƣơng ch  độ  p dụng tại c c đơn vị sự nghiệp công lập 

trong Tổng cục môi trƣờng  

Hoạt động của Viện  hoa học  ôi trƣờng theo Quy t định số: 

216/QĐ- BTN T ngày 2  th ng 2 năm 2 14 của Bộ trƣởng Bộ tài nguyên và 

môi trƣờngvề việc ban hành quy ch  quản lý trong c c cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tài nguyên và môi trƣờng  

* Đặc điểm quản lý 

- Bộ máy hoạt động của Viện Khoa học Môi trƣờng đƣợc cơ cấu theo 

mô hình trực trực tuy n - tham mƣu  Viện trƣởng là ngƣời ra mệnh lệnh và 

chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về quy t định của mình ,khi gặp các vấn đề 

phức tạp Viện trƣởng phải tham khảo ý ki n của Phó viện trƣởng và các 

phòng ban chức năng  

- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện Khoa học  ôi trƣờng. Trên cơ sở 

Quy t định của Thủ tƣớng Chính phủ, Tổng cục trƣởng Tổng cục  ôi trƣờng 



 

54 

 

quy định tổ chức của Viện (theo Quy t định số 15 6/QĐ-TCMT ngày 25 

th ng 11 năm 2 14 của Tổng cục trƣởng Tổng cục  ôi trƣờng) với cơ cấu 

nhƣ sau: 

Văn Ph ng Viện có 16 cán bộ, viên chức;  

Phòng Khoa học và Công nghệ môi trƣờng có 27 cán bộ, viên chức;  

Phòng Kinh t  môi trƣờng có 06 cán bộ, viên chức;  

Phòng Quản lý môi trƣờng và Phát triển bền vững có 17 cán bộ, 

viên chức;  

Ph ng Thông tin, Tƣ vấn và Đào tạo có 17 cán bộ, viên chức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ơ  ồ 3.1: Tổ chức bộ máy tại Viện khoa họ      trƣờng 

  Nguồn   ăn Ph ng  iện  hoa h c  ôi trường năm       

* Văn ph ng Viện Viện Khoa học  ôi trƣờng có chức năng giúp Viện 

trƣởng thực hiện các công tác: Tổng hợp, điều phối các hoạt động của Viện k  

hoạch, tài chính, tổ chức cán bộ, hợp t c quốc t , thông tin, truyền thông, thi 

đua,  hen thƣởng, lao động tiền lƣơng  Ch  độ chính s ch đối với ngƣời lao 

động; k  toán, tài vụ; hành chính, quản trị. 

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Văn ph ng c  Ch nh Văn ph ng và  2 Ph  

Ch nh Văn ph ng  

 

Lã    ạo Viện  

Phòng Thông 

tin, Tƣ vấn và 

Đào tạo 

 

Phòng Quản 

lý môi trƣờng 

và Phát triển 

bền vững 

 

Phòng Khoa 

học và Công 

nghệ môi 

trƣờng 

 

Văn ph ng 

 

Phòng Kinh t  

môi trƣờng 
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Ch nh Văn ph ng chịu tr ch nhiệm trƣớc Viện trƣởng về c c nhiệm vụ 

đƣợc giao và chịu tr ch nhiệm trƣớc ph p luật về mọi hoạt động của Văn 

ph ng; điều hành hoạt động, xây dựng quy ch  làm việc của Văn ph ng theo 

chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao và theo phân công của Viện trƣởng  

C c Ph  Ch nh Văn ph ng giúp việc Ch nh Văn ph ng, chịu tr ch 

nhiệm trƣớc Ch nh Văn ph ng về nhiệm vụ đƣợc phân công  

C n bộ, viên chức thuộc Văn ph ng thực hiện nhiệm vụ do Ch nh Văn 

ph ng hoặc Ph  Ch nh Văn ph ng giao và chịu tr ch nhiệm về nhiệm vụ đã 

đƣợc giao  

* Phòng Khoa học và Công nghệ môi trƣờng là đơn vị chuyên môn trực 

thuộc Viện Khoa học  ôi trƣờng, có chức năng giúp Viện trƣởng thực hiện 

các nhiệm vụ liên quan đ n khoa học và công nghệ môi trƣờng gồm: xây 

dựng, đề xuất chi n lƣợc, chính s ch, chƣơng trình, giải pháp phát triển khoa 

học và công nghệ môi trƣờng; tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu 

cơ sở khoa học và thực tiễn c  liên quan đ n khoa học và công nghệ trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng. 

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Ph ng  hoa học và Công nghệ môi trƣờng 

c  Trƣởng ph ng và  2 Ph  Trƣởng ph ng  

Trƣởng ph ng chịu tr ch nhiệm trƣớc Viện trƣởng về c c nhiệm vụ 

đƣợc giao và chịu tr ch nhiệm trƣớc ph p luật về mọi hoạt động của ph ng; 

điều hành hoạt động, xây dựng quy ch  làm việc của Ph ng  hoa học và 

Công nghệ môi trƣờng theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao và theo phân 

công của Viện trƣởng  

C c Ph  Trƣởng ph ng giúp việc Trƣởng ph ng, chịu tr ch nhiệm 

trƣớc Trƣởng ph ng về nhiệm vụ đƣợc phân công  

C n bộ, viên chức thuộc ph ng thực hiện nhiệm vụ do Trƣởng ph ng 

hoặc Ph  trƣởng ph ng giao và chịu tr ch nhiệm về nhiệm vụ đã đƣợc giao  
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* Phòng Kinh t  môi trƣờng là đơn vị trực thuộc của Viện khoa học 

 ôi trƣờng, có chức năng giúp Viện trƣởng xây dựng, đề xuất các chính sách, 

chƣơng trình, giải pháp về kinh t  môi trƣờng. 

- Cơ cấu tổ chức 

Trƣởng ph ng chịu tr ch nhiệm trƣớc Viện trƣởng, và điều hành toàn 

bộ c c hoạt động của ph ng  

Ph  ph ng giúp việc cho trƣởng ph ng và chịu tr ch nhiệm trƣớc 

trƣởng ph ng về nhiệm vụ đƣợc giao  

C n bộ, viên chức thuộc ph ng thực hiện nhiệm vụ do Trƣởng ph ng 

hoặc ph  ph ng giao và chịu tr ch nhiệm về nhiệm vụ đã đƣợc giao  

* Phòng Quản lý môi trƣờng và phát triển bền vững là đơn vị trực 

thuộc Viện Khoa học  ôi trƣờng, có chức năng giúp Viện trƣởng xây dựng 

chi n lƣợc, cơ ch , chính s ch và c c văn bản pháp luật trong quản lý, bảo vệ 

môi trƣờng và phát triển bền vững. 

- Cơ cấu tổ chức 

Lãnh đạo ph ng Quản lý môi trƣờng và ph t triển bền vững c  Trƣởng 

ph ng và  2 Ph  Trƣởng ph ng  

Trƣởng ph ng chịu tr ch nhiệm trƣớc Viện trƣởng về c c nhiệm vụ 

đƣợc giao và chịu tr ch nhiệm trƣớc ph p luật về mọi hoạt động của ph ng; 

điều hành hoạt động, xây dựng quy ch  làm việc của Ph ng Quản lý môi 

trƣờng và ph t triển bền vững theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao và theo 

phân công của Viện trƣởng  

C c Ph  Trƣởng ph ng giúp việc Trƣởng ph ng, chịu tr ch nhiệm 

trƣớc Trƣởng ph ng về nhiệm vụ đƣợc phân công. 

C n bộ, viên chức thuộc ph ng thực hiện nhiệm vụ do Trƣởng ph ng 

hoặc Ph  Trƣởng ph ng giao và chịu tr ch nhiệm về nhiệm vụ đƣợc giao  

* Ph ng Thông tin, Tƣ vấn và Đào tạo là đơn vị trực thuộc Viện  hoa 

học môi trƣờng, c  chức năng giúp Viện trƣởng xây dựng, đề xuất chính s ch, 
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chƣơng trình, giải ph p về thông tin, tƣ vấn và đào tạo trong lĩnh vực môi 

trƣờng; Tổ chức và tham gia c c hoạt động nghiên cứu cơ sở  hoa học và 

thực tiễn c  liên quan đ n thông tin và đào tạo trong lĩnh vực môi trƣờng; 

Thông tin về những vấn đề cơ bản và xu hƣớng ph t triển của Việt Nam,  hu 

vực và th  giới trong lĩnh vực  hoa học môi trƣờng. Xây dựng và quản lý 

thông tin, cơ sở dữ liệu, thƣ viện của Viện. Tƣ vấn về  hoa học môi trƣờng; 

Đào tạo và ph t triển nguồn nhân lực về môi trƣờng   

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Ph ng Thông tin, Tƣ vấn và Đào tạo c  

Trƣởng ph ng và  2 Ph  trƣởng ph ng  

Trƣởng ph ng chịu tr ch nhiệm trƣớc Viện trƣởng và trƣớc ph p luật 

về mọi hoạt động của Ph ng. Điều hành hoạt động, xây dựng quy ch  làm 

việc của Ph ng theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao và theo phân công của 

Viện trƣởng  

 Ph  trƣởng ph ng giúp việc cho Trƣởng ph ng và chịu tr ch nhiệm 

trƣớc Trƣởng ph ng về lĩnh vực công t c, nhiệm vụ đƣợc giao  

Cán bộ, viên chức thuộc phòng thực hiện nhiệm vụ do Trƣởng phòng 

hoặc Ph  trƣởng phòng giao và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ đã đƣợc giao. 

3.1.4. Chế độ kế toán áp dụng tại Viện khoa học   i trường 

Ch  độ k  toán của Viện thực hiện theo chuẩn mực k  toán Việt Nam, 

Luật k  toán; thực hiện ch  độ k  toán theo quy t định số 19/2  6/QĐ-BTC 

ban hành ngày 30/3/2006 của Bộ trƣởng  Bộ Tài chính; sửa đổi bổ sung theo 

Thông tƣ 185/2 1 /TT-BTC ban hành ngày 15 th ng 11 năm 2 1  của Bộ 

trƣởng Bộ Tài chính quy định về Ch  độ k  toán hành chính sự nghiệp. 

Kỳ k  to n theo năm tài chính: Mƣời hai tháng, từ ngày 01 tháng 01 

dƣơng lịch đ n 31 th ng 12 dƣơng lịch. 

Hình thức k  to n: Nhật  ý chung 

Đơn vị tiền tệ sử dụng để ghi chép và hạch toán: Việt Nam đồng 
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Sử dụng phần mềm k  toán BRAVO 2009 - phần mềm k  toán hành 

chính sự nghiệp môi trƣờng. 

3.1.5 Đặc điểm quản lý tài chính tại Viện khoa học   i trường 

3.1.5.1 Nội dung thu, nhiệm vụ chi của Viện khoa h c môi trường 

Theo k t quả phỏng vấn từ bảng hỏi, Viện có những nguồn thu sau:  

* Nội dung thu:  

- Nguồn kinh phí ngân sách cấp bao gồm: 

 Nguồn  inh phí thƣờng xuyên phục vụ chi tiền lƣơng và c c  hoản 

theo lƣơng và nguồn kinh phí thực hiện các khoản chi  h c ngoài lƣơng  

Nguồn  inh phí  hông thƣờng xuyên: Thực hiện nghiên cứu chi n 

lƣợc, chính sách về bảo vệ môi trƣờng; tổ chức các hoạt động nghiên cứu cơ 

sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác quản lý Nhà nƣớc về bảo vệ môi 

trƣờng; tƣ vấn, đào tạo, bồi dƣỡng và thông tin thƣ viện về khoa học môi 

trƣờng theo nhiệm vụ mà Tổng cục phê duyệt. 

- Nguồn thu sự nghiệp 

 Nguồn thu từ đề  n: Xây dựng cơ ch  đảm bảo thực thi c c điều cấm 

của ph p luật về bảo vệ môi trƣờng; xây dựng hƣớng dẫn đ nh gi  chi phí  lợi 

ích của công t c bảo tồn đa dạng sinh học tại một số vƣờn quốc gia đại diện 

tiêu biểu cho hệ sinh th i đất ngập nƣớc, thí điểm tại Vƣờn Quốc Gia Xuân 

Thủy và Tràm Chim, điều tra,  hảo s t đề xuất  hung chính s ch thành phố 

bền vững về môi trƣờng tại Việt Nam, điều tra,  hảo s t, xây dựng c c quy 

định về bồi thƣờng thiệt hại đối với môi trƣờng tự nhiên  

Nguồn thu từ việc thực hiện c c b o c o, điều tra, đ nh gi  của c c đơn 

vị Nhà nƣớc, doanh nghiệp, c  nhân thuê Viện thực hiện: Thu từ các báo cáo 

đ nh gi  t c động môi trƣờng; điều tra,  hảo s t, xây dựng hƣớng dẫn cơ ch  

h a giải tranh chấp môi trƣờng tại đơn vị  

Nguồn thu khác : Nguồn hỗ trợ của tổ chức Jaika về tăng cƣởng cơ sở 

vật chất. 
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* Nhiệm vụ chi 

- C c  hoản chi hoạt động thƣờng xuyên:  

Chi nghiệp vụ chuyên môn trực ti p cho hoạt động của đơn vị theo chức năng, 

nhiệm vụ của Viện đƣợc giao. 

Chi cho cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng: Chi tiền lƣơng, tiền 

công, tiền thƣởng, phụ cấp lƣơng, phúc lợi tập thể, các khoản đ ng g p trích 

nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y t ,  inh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp 

theo quy định hiện hành. 

Chi hoạt động bộ máy: Chi tiền điện, nƣớc, nhiên liệu xăng dầu, vệ sinh 

môi trƣờng, mua vật tƣ văn ph ng, dịch vụ công cộng, thông tin liên lạc, 

tuyên truyền, công tác phí, hội nghị, hội thảo phí, cƣớc phí điện thoại, fax, 

internet…  

- Chi cho hoạt động  hông thƣờng xuyên: 

Đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia: Nghiên cứu đ nh gi  tiềm 

năng lợi ích kép của bảo vệ môi trƣờng ứng phó với bi n đổi khí hậu tại Việt 

Nam; Nghiên cứu lƣợng giá thiệt hại môi trƣờng từ hậu quả chất độc hóa học 

do Mỹ sử dụng trong chi n tranh Việt Nam. 

Đề tài khoa học công nghệ cấp bộ: Xây dựng cơ sở  hoa học và 

phƣơng ph p luận lƣợng ho  gi  trị  inh t  c c vƣờn quốc gia phục vụ công 

tác quản lý và ph t triển bền vững, xây dựng phƣơng ph p lƣợng ho  thiệt hại 

ô nhiễm  hông  hí phục vụ công t c x c định bồi thƣờng thiệt hại và xử lý 

c c vi phạm về môi trƣờng, nghiên cứu  hả năng  p dụng phƣơng ph p ti p 

cận hệ sinh th i trong giải quy t c c vấn đề môi trƣờng - sức  hoẻ ở Việt 

Nam; Nghiên cứu cơ sở  hoa học và thực tiễn về công cụ  inh t  trong quản 

lý môi trƣờng nhằm sửa Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2  5, nghiên cứu cơ sở 

 hoa học và đề xuất yêu cầu, nội dung, phƣơng ph p đ nh gi  t c động của 

văn bản quy phạm ph p luật đ n môi trƣờng, nghiên cứu cơ sở lý luận, thực 
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tiễn và đề xuất giải ph p nâng cao hiệu quả phân cấp và cơ ch  phối hợp trong 

quản lý Nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng…  

Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở:  ột số vấn đề về tội phạm môi 

trƣờng trong điều  iện hiện nay, nghiên cứu, đề xuất định hƣớng quản lý môi 

trƣờng trong bối cảnh tăng trƣởng xanh, nghiên cứu đ nh gi  thực trạng c c 

mô hình cơ quan quản lý môi trƣờng  hu công nghiệp ở Việt Nam và đề xuất 

c c giải ph p, nghiên cứu, đề xuất giải ph p tăng cƣờng hiệu quả giấy phép 

môi trƣờng, nghiên cứu đề xuất, phƣơng  n  ý quỹ bảo vệ môi trƣờng đối với 

c c dự  n đầu tƣ lớn, c  quy mô gây ô nhiễm môi trƣờng  

- Các khoản chi từ hoạt động sự nghiệp: 

Chi đào tạo, hội thảo, tập huấn thƣờng xuyên, nâng cao trình độ cho 

cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng. 

Chi thuê mƣớn: Chi thuê phƣơng tiện vận chuyển, thi t bị nghiên cứu 

các loại, thuê chuyên gia trong và ngoài nƣớc, thuê lao động, thuê mƣớn khác.  

Chi mua s m sửa chữa thƣờng xuyên: Chi mua s m dụng cụ thay th , 

sửa chữa thƣờng xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn và duy tu bảo 

dƣỡng c c công trình cơ sở hạ tầng, chi đầu tƣ XDCB, mua s m trang thi t bị, 

sửa chữa lớn TSCĐ thực hiện các dự  n đƣợc cấp có thẩm quyền giao; 

Chi thực hiện các dự án từ nguồn viện trợ nƣớc ngoài theo quy định; 

Các khoản chi  h c theo quy định ( phát sinh). 

3.1.5.  Quy trình quản lý tài chính  

* Lập dự toán thu chi 

Căn cứ lập dự to n ngân s ch hàng năm: Theo quy t định của Thủ 

tƣớng Chính phủ phê duyệt năm 2  8 quy định chức năng, nhiệm vụ của 

Viện làm căn cứ để Viện xây dựng    hoạch lập dự to n hàng; thông tƣ 

hƣớng dẫn của Bộ Tài chính.Căn cứ vào “ Tổng hợp dự toán thu ngân sách 
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Nhà nƣớc” và “ Tổng hợp dự toán chi ngân sách Nhà nƣớc” năm liền  ề đơn 

vị lập. (Tổng hợp dự toán thu chi phụ lục 3.1) 

Viện sử dụng là phƣơng ph p lập dự to n trên cơ sở quá khứ. Trên cơ 

sở số giao kiểm tra, nhiệm vụ của năm    hoạch, tình hình thực hiện nhiệm vụ 

của năm trƣớc liền kề, c c định mức, ch  độ tiêu chuẩn hiện nay của Viện ti n 

hành lập dự to n thu, chi cho năm    hoạch Viện đƣợc phân loại là đơn vị dự 

toán cấp III, là đơn vị trực ti p sử dụng ngân sách, trực ti p chi tiêu kinh phí 

gồm những bƣớc sau:  

- Dự toán thu: Số thu đơn vị thực hiên lập dự toán cho hoạt động sự 

nghiệp căn cứ vào số thực hiện, dự to n và ƣớc thực hiện c c năm trƣớc đ  và 

có sự điều chỉnh tăng hoặc giảm nhiệm vụ đƣợc thực hiện trong năm  

-Dự toán chi: Đƣợc lập chi ti t với nguồn chi trong cân đối ngân sách ( 

sử dụng  inh phí ngân s ch nƣớc cấp) và chi từ nguồn thu để lại theo ch  độ( 

sử dụng nguồn thu sự nghiệp. 

* Quy trình lập dự to n đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Đầu th ng 6 hàng năm, từng ph ng ban trong Viện căn cứ 

chức năng nhiệm vụ đƣợc giao và nhu cầu chi tiêu thực t  ti n hành xây dựng 

dự to n thu chi cho năm sau  Cuối th ng 6 Viện tổng hợp dự toán của các 

phòng, ban thành k  hoạch dự toán chung của toàn Viện để nộp lên đơn vị 

quản lý cấp trên là Vụ k  hoạch tài chính của Tổng cục. Dự toán kèm theo 

thuy t minh cơ sở tính to n, nguyên nhân tăng, giảm chi ti t nội dung chi và 

mục lục ngân sách Nhà nƣớc.  

Bƣớc 2: Th ng 12 hàng năm, trên cơ sở số thông báo giao dự toán thu 

chi ngân sách do Vụ k  hoạch tài chính của Tổng cục thông b o, Viện yêu cầu 

các phòng ban thực hiện điều chỉnh dự toán theo số đƣợc giao để th ng 1 năm 

k  hoạch nộp cho Vụ k  hoạch tài chính của Tổng cục.  
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Bƣớc 3: Đ n th ng 2 năm    hoạch, Vụ k  hoạch tài chính của Tổng 

cục Vụ k  hoạch tài chính của Tổng cục sẽ thông báo dự to n thu chi NSNN 

cho Viện để triển khai thực hiện. 

- Giao dự toán: Sau khi dự toán của Viện  hoa học môi trƣờng đƣợc 

Tổng cục môi trƣờng phê duyệt, Tổng cục môi trƣờng ra quy t định giao 

dự to n thu, chi NSNN năm cho c c đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục 

môi trƣờng  

* Chấp hành dự toán thu chi  

-Chấp hành dự to n thu: Đối với c c nguồn thu từ nguồn ngân s ch cấp 

cho Viện  hoa học  ôi trƣờng gồm nguồn  inh phí thƣờng xuyên và nguồn 

 inh phí  hông thƣờng xuyên đƣợc nhận  inh phí từ Tổng cục môi trƣờng  

Viện thực hiện rút dự to n qua sự  iểm so t từ  ho bạc Nhà nƣớc tại  ho bạc 

Nhà nƣớc Cầu Giấy  

Nguồn thu từ  inh phí sự nghiệp: Nguồn thu từ đề  n, b o c o điều tra và 

nguồn thu  h c của Viện đƣợc thực hiện theo thông tƣ 45/2 1 /TTLT-BTC-

BTN T ngày 3 /3/2 1  về hƣớng dẫn quản lý  inh phí sự nghiệp môi trƣờng  

 ả g 3 1 :  ả g tổ g  ợp  guồ  thu      p í  ă  2 16 tạ    ệ   

   a  ọ      trƣờ g. 

         Đ    Đồng 

STT Nộ   u g  ố t u 
Ghi 

chú 

1 Kinh phí ngân sách Nhà  ƣớ   ấp 8.109.000.000  

1.1 Nguồn  inh phí thƣờng xuyên 1.865.000.000  

1.2 Nguồn  inh phí  hông thƣờng xuyên 6.244.000.000  

2 Nguồ  t u sự  g  ệp 1.405.535.674  

2.1 Nguồn thu từ hoạt động SX D 1.387.296.115  

2.2 Nguồn thu từ hoạt động  h c 18.239.559  

 Tổ g  9.514.535.674  

  Nguồn  Văn Ph ng  iện  hoa h c  ôi trường năm       
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- Chấp hành dự to n chi:  

C c  hoản chi trả thanh to n đã đƣợc giao trong dự to n đƣợc Tổng cục 

môi trƣờng phê duyệt  

C c  hoản chi trả thanh to n phải đúng ch  độ, tiêu chuẩn định mức 

đƣợc quy định tại quy ch  chi tiêu nội bộ của Viện và những quy định của 

ph p luật hiện hành   

C c  hoản chi thanh to n đã đƣợc Viện trƣởng hoặc ngƣời đƣợc ủy 

quyền là Ph  Viện trƣởng phụ tr ch quy t định chi  

C  đầy đủ hồ sơ chứng từ hợp ph p, hợp lệ liên quan đ n từng  hoản chi   

Qua điều tra, phỏng vấn    to n trƣởng, t c giả thu đƣợc   t quả về  

công t c chấp hành dự to n thu chi tại Viện  hoa học môi trƣờng năm 2 16.  

 ả g 3 2:  ả g tổ g  ợp tì    ì   sử  ụ g      p í  ă  2 16 

tạ    ệ     a  ọ      trƣờ g. 

Đ    Đồng 

STT Nộ   u g  ố     
Ghi 

chú 

1 C   từ  gâ  sá   Nhà  ƣớ   ấp 8.109.000.000  

1.1 Chi thƣờng xuyên 1.865.000.000  

1.2  Chi   hông thƣờng xuyên 6.244.000.000  

2 C   từ  guồ  t u sự  g  ệp 1.381.766.926  

2.1 Chi hoạt động sản xuất  inh doanh 1.296.917.929  

2.2 Chi phí quản lý 84.848.997  

 Tổ g  9.490.766.926  

 Nguồn   ăn Ph ng  iện  hoa h c  ôi trường năm       
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* Ti p nhận  inh phí: 

Viện  hoa học  ôi trƣờng đƣợc nhận  inh phí từ Tổng cục môi trƣờng 

theo hình thức chi trả thanh to n theo dự to n từ  ho bạc Nhà nƣớc tại  ho 

bạc Nhà nƣớc Cầu Giấy đối với nguồn  inh phí thƣờng xuyên và nguồn  inh 

phí  hông thƣờng xuyên   

 inh phí của Viện  hoa học  ôi trƣờng c  thể đƣợc cấp toàn bộ theo 

quy t định giao dự to n vào đầu năm ngân s ch hoặc cấp bổ sung, cấp theo từng 

chƣơng trình, nhiệm vụ cụ thể mà Nhà nƣớc giao cho Viện trong năm ngân s ch  

* Sử dụng  inh phí:  

- Sử dụng  inh phí thực hiện c c  hoản chi thƣờng xuyên  Điều  iện để 

đƣợc chi trả thanh to n: 

+ C c  hoản chi trả thanh to n đã đƣợc giao trong dự to n đƣợc Tổng 

cục môi trƣờng phê duyệt  

+ C c  hoản chi trả thanh to n phải đúng ch  độ, tiêu chuẩn định mức 

đƣợc quy định tại quy ch  chi tiêu nội bộ của Viện và những quy định của 

ph p luật hiện hành   

+ C c  hoản chi thanh to n đã đƣợc Viện trƣởng hoặc ngƣời đƣợc ủy 

quyền là Ph  Viện trƣởng phụ tr ch quy t định chi  

+ C  đầy đủ hồ sơ chứng từ hợp ph p, hợp lệ liên quan đ n từng  hoản chi   

+ Trình tự thực hiện rút dự to n  inh phí tại  ho bạc Nhà nƣớc: 

Bƣớc 1: Đầu nămViện sẽ gửi  BNN Cầu Giấy c c tài liệu gồm Quy t 

định giao dự to n của Tổng cục môi trƣờng; quy ch  chi tiêu nội bộ hiện hành 

của Viện, bản đăng  ý biên ch  quỹ lƣơng theo quý    

Bƣớc 2:  hi c  nhu cầu chi, Viện ti n hành lập hồ sơ thanh to n gửi 

 BNN Cầu Giấy gồm c c giấy tờ:  

+ Giấy rút dự to n ngân s ch Nhà nƣớc của đơn vị ghi rõ nội dung chi 

và chi chi ti t theo đúng quy định của  ục lục ngân s ch Nhà nƣớc 
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+ Bộ hồ sơ theo từng nội dung chi: C c  hoản thanh to n c  nhân nhƣ 

lƣơng, c c  hoản phụ cấp theo lƣơng, c c  hoản phúc lợi nhƣ chi trợ cấp c c 

ngày lễ, t t: danh s ch thanh to n lƣơng và danh s ch c n bộ đƣợc chi trả, c c 

 hoản mua s m hàng h a, dịch vụ  

Bƣớc 3:  ho bạc thực hiện  iểm tra hồ sơ với c c nội dung: đảm bảo 

c c  hoản chi c  trong dự to n, đúng ch  độ, tiêu chuẩn định mức ngân s ch 

do cơ quan c  thẩm quyền quy định hoặc theo quy ch  chi tiêu nội bộ của 

trƣờng;  iểm tra tính hợp ph p, hợp lệ của hồ sơ chứng từng theo quy định 

của từng  hoản chi  N u c c  hoản chi đủ điều  iện theo quy định thì  ho 

bạc thực hiện thanh to n cho trƣờng và c c đối tƣợng đƣợc thanh to n    

Cuối năm sau khi hoàn thành k  hoạch công t c do Tổng cục  iểm tra và 

ra thông b o, Viện ti n hành x c định số kinh phí ti t kiệm chi, số kinh phí ti t 

kiệm đƣợc trích vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp phúc lợi, quỹ khen 

thƣởng, phúc lợi và chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức của Viện  

* Quyết toán thu chi 

Đây là  hâu cuối cùng của quy trình quản lý tài chính đơn vị phải thực 

hiện công việc  h a sổ    to n, rà so t, đối chi u với số liệu đã phản  nh trên 

hệ thống sổ    to n và lập c c b o c o tài chính của đơn vị mình  Đồng thời 

phân tích đ nh gi  hiệu quả hoạt động, đ nh gi  tình hình thực hiện    hoạch 

từ đ  rút ra ƣu, nhƣợc điểm của từng bộ phận, làm cơ sở cho việc lập    

hoạch năm sau    t thúc năm ngân s ch ( bao gồm thời gian chỉnh lý quy t 

toán ,    to n ti n hành tổng hợp lập b o c o quy t to n năm gửi về cơ quan 

chủ quản là Tổng cục môi trƣờng  

Thời hạn gửi b o c o: Tổng cục môi trƣờng quy định về thời hạn gửi 

b o c o của c c đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: Chậm nhất cuối th ng 3 

năm ngân s ch ti p theo   

Đầu quý II năm ngân s ch hiện tại, Vụ    hoạch tài chính của Tổng 

cục môi trƣờng sẽ tổ chức xét duyệt quy t to n  inh phí đã sử dụng năm trƣớc 
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tại Viện  Sau  hi thực hiện xét duyệt, Tổng cục môi trƣờng ra biên bản đồng ý 

duyệt quy t to n  inh phí đã sử dụng hoặc xuất to n, yêu cầu nộp trả  inh phí   

Công tác thanh, quy t toán của Viện ngày càng ổn định, nề n p. Đơn vị đã 

chủ động trong việc lập dự to n ngân s ch hàng năm, quản lý và sử dụng các 

nguồn  inh phí đúng mục đích, g p phần quan trọng trong việc hoàn thành 

nhiệm vụ đƣợc giao. Việc chi tiêu cửa đơn vị về cơ bản đã căn cứ vào ch  độ, 

tiêu chuẩn, định mức đƣợc quy định trong c c văn bản của Nhà nƣớc và quy 

ch  chi tiêu nội bộ. Báo cáo quy t to n đƣợc lập đầy đủ, phản  nh đƣợc các 

hoạt động của đơn vị.     

3.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán  

Nhƣ đã phân tích ở trên,Viện  hoa học  ôi trƣờng là  một  đơn vị sự 

nghiệp công lập của Tổng cục môi trƣờng. Từ   t quả thu đƣợc từ phƣơng 

pháp phỏng vấn và nghiên cứu tài liệu đƣợc tác giả mô tả và đ nh gi  thực 

trạng tổ chức k  toán tại Viện nhƣ sau:  

3.2.1 Thực trang tổ chức bộ máy kế toán 

Theo k t quả phỏng vấn Viện trƣởng và    to n trƣởng, tổ chức bộ 

máy k  to n của Viện theo mô hình tập trung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ơ  ồ 3.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại Viện khoa họ      trƣờng 

 Nguồn   ăn Ph ng  iện  hoa h c  ôi trường năm       

K  toán  nguồn 

kinh phí 

 

K  toán  

thanh toán 

 

 K  toán theo 

TSCĐ, CCDC 

Thủ quỹ 

K  toán trƣởng 

(Ph  ch nh văn ph ng  
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* Về  tổ chức lao động kế toán: 

- Đặc điểm lao động k  toán: Bộ phận k  toán hiện có 05 thành viên. 

Tất cả đều là viên chức. Tuổi nghề từ 3 đ n 8 năm  Đều đã tốt nghiệp đại học, 

trình độ tƣơng đối đồng đều,80% cán bộ trong bộ phận k  toán tốt nghiệp 

chuyên ngành k  toán. Bộ phận k  toán chịu sự quản lý trực ti p Ph  ch nh 

văn ph ng  

- Phân loại lao động k  toán: 

Lao động k  toán làm công tác quản lý: Hiện tại, Ph  ch nh văn ph ng 

phụ tr ch Văn ph ng Viện đang đồng thời kiêm nhiệm chức vụ K  to n trƣởng.  

 Lao động k  toán thực hiện công tác k  toán ( k  toán viên): Bộ phận 

k  toán của Viện hiện nay có 04 viên chức. 

- Phân công lao động k  toán:  

Kế toán trưởng  iêm Phó chánh văn ph ng: Phụ trách chung công việc 

của văn ph ng và chịu trách nhiệm trƣớc Viện công tác k  toán của Viện. K  

to n trƣởng là ngƣời đứng đầu bộ máy k  toán, có trách nhiệm tổ chức công 

tác k  toán, chỉ đạo công tác lập dự toán, thực hiện dự toán và quy t toán kinh 

phí, là ngƣời chịu trách nhiệm trực ti p trƣớc Ban lãnh đạo   

Thực hiện nhiệm vụ k  toán tổng hợp các số liệu của các phần hành k  

toán, lập b o c o tài chính quý, năm của Viện  Làm việc với c c cơ quan chức 

năng chuyên môn trong quá trình kiểm tra định kỳ hay đột xuất. Phân tích tình 

hình tài chính kinh t  của Viện phục vụ nhu cầu quản lý. 

 Thực hiện các báo cáo về thu : lập báo cáo các loại h a đơn GTGT, 

biên lai thu phí và lệ phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nƣớc, lập, 

nộp tờ khai, quy t toán các loại thu  ph t sinh nhƣ ( tờ khai thu  GTGT, 

TNDN, thu  môn bài, thu  TNCN...) 

Kế toán theo dõi xây dựng cơ  ản , tài sản cố định, công cụ dụng cụ: 

Đối với công tác theo dõi xây dựng cơ bản:  tính toán chi phí xây dựng mua 
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s m tài sản cố định, lập báo cáo về đầu tƣ xây dựng cơ bản, phân tích tình 

hình thực hiện k  hoạch và hiệu quả vốn đầu tƣ, bảo quản, lƣu trữ hồ sơ, tài 

liệu, số liệu k  toán. 

Đối với công tác theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ  Tham mƣu 

k  hoạch mua s m tài sản cố định, ti n hành thực hiện các thủ tục mua s m tài 

sản theo nguồn kinh phí hình thành tài sản theo đúng quy định và ti n độ của 

Tổng cục, phối hợp với phòng ban ti n hành ghi chép, phản  nh chính x c, đầy 

đủ, kịp thời số hiện có và tình hình tăng giảm TSCĐ-CCDC Viện trên mặt số 

lƣợng, chất lƣợng, giá trị, kiểm soát chặt chẽ việc bảo quản, bảo dƣỡng và sử 

dụng TSCĐ-CCDC, tính toán chính xác, kịp thời số hao m n TSCĐ; theo dõi, 

ghi chép, kiểm tra chặt chẽ qu  trình thanh lí, nhƣợng bán TSCĐ-CCDC nhằm 

bảo đảm việc quản lí và sử dụng vốn đúng mục đích, c  hiệu quả. 

Kế toán thanh toán: C  nhiệm vụ tập hợp c c chứng từ thanh to n theo 

đúng thời gian, đúng mẫu, bảng biểu và chi đúng quy định phù hợp trong quy 

ch  chi tiêu của đơn vị và quy định của    to n đơn vị sự nghiệp công lập   

Đối với thanh toán tiền lƣơng và c c  hoản trích theo lƣơng: Tổ chức 

ghi chép, tính toán chính xác, kịp thời, đầy đủ, đúng chính s ch ch  độ về các 

khoản tiền lƣơng, tiền thƣởng, các khoản trợ cấp, bảo hiểm xã hội ( BHXH), 

bảo hiểm y t  ( BHYT), bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN  và  inh phí công đoàn 

(  PCĐ  cho c n bộ, viên chức trong Viện. 

Đối với các khoản chi phát sinh phục vụ cho hoạt động chung của 

Viện, duy trì bộ máy hoạt động, mua s m và sửa chữa thƣờng xuyên cơ sở vật 

chất thƣờng xuyên. Các khoản chi phải đƣợc thực hiện theo đúng định mức 

quy định và hạch toán vào các mục, tiểu mục phù hợp. K  toán thanh toán các 

khoản tự chủ thực hiện rà soát, kiểm tra chứng từ, lên phi u thu chi,thực hiện 

chuyển khoản sau  hi đã đƣợc ký duyệt đầy đủ. Hàng tháng, bàn giao chứng 

từ và đối chi u số liệu về nguồn  inh phí thƣờng xuyên với k  toán tổng hợp; 
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lập báo cáovề lao động, tiền lƣơng, BHXH, BHYT,  PCĐ, b o c o thực hiện 

nguồn kinh phí thuộc phạm vi trách nhiệm của k  toán với k  to n trƣởng. 

 Đối với các khoản thu chi từ nguồn dịch vụ: Thực hiện thanh toán các 

khoản liên quan đ n hoạt động thực hiện c c b o c o, điều tra, đ nh gi  môi 

trƣờng, c c b o c o đ nh gi  t c động môi trƣờng, rà soát, kiểm tra chứng từ, 

lên phi u thu, phi u chi, thực hiện chuyển khoản sau  hi đã đƣợc ký duyệt 

đầy đủ; lập báo cáo về tình hình thanh toán, báo cáo thực hiện nguồn kinh phí 

thuộc phạm vi trách nhiệm của k  toán. Hàng tháng, bàn giao chứng từ và đối 

chi u số liệu về nguồn kinh phí dịch vụ với k  to n trƣởng. 

Kế toán nguồn  inh phí: Thực hiện giao dịch với  Kho bạc và Ngân 

hàng, thanh toán các khoản chi phát sinh tại đơn vị thông qua hình thức rút dự 

toán các nguồn  inh phí  đƣợc giao và nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, Thực 

hiện theo dõi và đối chi u chi ti t từng loại nguồn kinh phí với Kho bạc 

theo quy định.  

Thủ quỹ: Chi tiền mặt theo đúng nội dung đã đƣợc Viện trƣởng duyệt; 

tham mƣu với k  to n trƣởng để có k  hoạch cân đối quỹ hợp lí; đối chi u 

quỹ với k  toán thanh toán. N u có chênh lệch phải kiểm tra lại để x c định 

nguyên nhân và ki n nghị k  to n trƣởng để có biện pháp xử lí; thực hiện việc 

rút tiền tại kho bạc và ngân hàng; kiểm kê quỹ khi có yêu cầu; lập báo cáo 

quỹ theo quy định; bàn giao chứng từ của từng tháng cho k  toán tổng hợp. 

Thực hiện các giao dịch với đối tƣợng ngoài đơn vị: ngân hàng, kho bạc và  

cơ quan thu . Quản lý và lƣu c c chứng từ    to n vào tủ lƣu trữ   

* Về quy chế hoạt động của bộ máy kế toán: Đơn vị đã xây dựng quy 

ch  hoạt động riêng của bộ máy k  toán. Quy ch  hoạt động của Bộ máy k  

to n quy định về ch  độ về thời gian làm việc, ch  độ làm việc của các nhân 

viên trong bộ máy k  toán và mối quan hệ giữa các nhân viên k  toán với nhau. 

- Về ch  độ thời gian làm việc:  
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Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đ n thứ 6 trong tuần, nghỉ thứ 7, CN  

Làm việc theo giờ hành chính: Sáng từ  8h   đ n 12h00, chiều từ 

13h   đ n 17h00. 

- Về quan hệ giữa lao động trong bộ máy k  toán: Bộ máy k  toán của 

Viện đƣợc tổ chức theo kiểu quan hệ trực tuy n, nghĩa là k  to n trƣởng trực 

ti p điều hành các nhân viên k  toán phần hành không thông qua khâu trung 

gian nhận lệnh. 

Các k  toán viên phần hành hoạt động chuyên môn độc lập theo lĩnh 

vực mình đƣợc phân công. Các k  toán viên phần hành chịu trách nhiệm với 

phần việc của mình từ khâu ti p nhận, lập chứng từ, ghi sổ k  toán và lập báo 

cáo khi có yêu cầu. K  to n trƣởng thực hiện đối chi u, rà soát với k  toán 

viên các phần hành chi ti t. K  toán viên chịu trách nhiệm trƣớc k  toán 

trƣởng về phần hành đƣợc phân công. Song song với việc quy định cụ thể 

trách nhiệm của từng nhân viên k  toán, trong bộ phận luôn có sự phối hợp 

chặt chẽ, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Thực hiện các công việc khác do k  toán 

trƣởng phân công. 

Lao động trong bộ phận k  to n đƣợc bố trí tƣơng đối phù hợp với trình 

độ chuyên môn của từng ngƣời. Trong những năm qua công việc của bộ phận 

k  toán luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao, lập dự toán và quy t toán 

nguồn kinh phí kịp thời. Tuy nhiên, qua khảo sát thực t  cho thấy: đơn vị 

chƣa c     toán tổng hợp do đ     to n trƣởng ngoài quản lý công tác tài 

chính nói chung phải kiêm cả k  toán tổng hợp nên khối lƣợng công việc 

hàng ngày rất lớn  Trong  hi đ     toán thanh toán, kiêm k  toán tiền lƣơng, 

BHXH thì chƣa ph t huy đƣợc hiệu quả, năng lực hạn ch , y u về chuyên 

môn, trình độ vi tính còn thấp do đ  chỉ làm đƣợc một số lĩnh vực nhất định. 

Nên hiệu quả lao động của từng ngƣời  hông đồng đều, đây là một hạn ch  

của bộ máy k  toán tại đơn vị. 
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3.3.2.  Thực trạng tổ chức hệ thống chứng từ 

Viện Khoa học  ôi trƣờng căn cứ vào quy định chung về hệ thống 

chứng từ áp dụng cho c c đơn vị sự nghiệp công lập của ch  độ k  toán hiện 

hành và luật k  to n để tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ k  toán và thực 

hiện ghi chép ban đầu các nghiệp vụ kinh t  phát sinh phù hợp với đặc điểm 

của đơn vị. Qua k t quả phỏng vấn thu đƣợc và quá trình quan sát thực t  về 

tổ chức hệ thống chứng từ k  toán tại Viện, tác giả nhận thấy: 

* Xác định danh mục chứng từ sử dụng: 

Viện  hoa học  ôi trƣờng đã xây dựng các chứng từ cần thi t để phản 

ánh các nghiệp vụ kinh t  phát sinh tại đơn vị và xây dựng hệ thống chứng từ 

cần thi t phải lập bao gồm chứng từ k  toán và các chứng từ hƣớng dẫn cho 

các nghiệp vụ phát sinh. Trên thực t , khi có các nghiệp vụ kinh t  phát sinh, 

theo sự phân công của trƣởng phòng k  toán các k  toán viên theo từng phần 

hành k  toán có trách nhiệm hƣớng dẫn việc lập chứng từ và vận dụng chứng 

từ cho phù hợp, đúng quy định. 

Chứng từ k  to n mà Viện  hoa học  ôi trƣờng sử dụng theo quy định 

của ch  độ k  toán hành chính sự nghiệp ban hành quy định tại quy t định số 

19/2  6/QĐ-BTC ban hành ngày 30/3/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính; sửa 

đổi bổ sung theo Thông tƣ 185/2 1 /TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 11 

năm 2 1  của Bộ trƣởng Bộ Tài chính và một số chứng từ k  to n đƣợc ban 

hành ở c c văn bản pháp quy khác gồm chứng từ ban hành trong ch  độ k  

toán thu , kho bạc, ngân sách. 

Các chứng từ k  to n đƣợc sử dụng tại Viện  hoa học  ôi trƣờng 

đƣợc phân loại theo 04 chỉ tiêu sau: Lao động tiền lƣơng, vật tƣ, tiền tệ, tài 

sản cố định. ( Danh mục chứng từ    to n sử dung tại Viện Khoa học Môi 

trƣờng tại phụ lục 3.2). 
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* Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ: 

Sau khi lập và kiểm tra, chứng từ k  to n đƣợc luân chuyển qua các bộ 

phận tạo nên lộ trình vận động nhất định đối với từng loại chứng từ. Chứng từ 

k  toán phản ánh các nghiệp vụ kinh t , tài chính từ  hi ph t sinh đ n khi ghi 

sổ k  to n xong đƣa vào bảo quản, lƣu trữ c  liên quan đ n các bộ phận chức 

năng trong đơn vị và liên quan đ n các bộ phận k  to n  h c trong đơn vị. Do 

vậy, cần xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ trong đơn vị phù hợp với 

từng nghiệp vụ kinh t , tài chính khác nhau nhằm giúp cho các bộ phận chức 

năng c  liên quan, c c bộ phận k  toán và k  toán viên có liên quan thực hiện 

đƣợc việc kiểm tra chứng từ và ghi chép hạch toán theo chức năng nhiệm vụ 

đƣợc phân công đảm nhận. 

Thực t , quy trình luân chuyển chứng từ tại Viện  hoa học  ôi trƣờng 

đƣợc  h i qu t qua sơ đồ sau: 

 

 

- Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Chứng từ liên quan đ n nghiệp vụ 

kinh t  phát sinh: thanh toán tiền lƣơng, thanh to n mua văn ph ng phẩm, tài liệu 

nghiên cứu…  đƣợc các cá nhân hoặc đơn vị tập hợp và chuyển cho k  to n phụ 

tr ch  èm theo biểu mẫu “ Giấy đề nghị giải quy t”, “ Giấy đề nghị giải quy t” 

đƣợc, nhân viên k  toán sẽ hƣớng ngƣời thanh toán lập c c văn bản, giấy tờ có 

liên quan đ n bộ chứng từ thanh toán. Bộ phận k  toán ti n hành kiểm tra toàn 

bộ bộ chứng từthanh to n đ  để đảm bảo tính pháp lý của bộ chứng từ, ngƣời 

thanh to n đi lấy chữ ký của Viện trƣởng xác nhận đồng ý thanh toán. Sau đ ,    

toán mới ti n hành quy trình lập và xử lý chứng từ k  toán. 

- Lập, xử lý chứng từ kế toán  Căn cứ vào bộ hồ sơ thanh to n đã đƣợc 

Viện trƣởng phê duyệt, tùy theo từng nghiệp vụ kinh t  phát sinh, giá trị của 

Phân 

loại và 

s p x p 

Nghiệp vụ 

kinh t  phát 

sinh 

Lập 

chứng từ 
Kiểm tra 

chứng từ 

Ghi sổ 

k  toán 
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các khoản thanh toán và hình thức thanh toán ( chi tiền mặt hoặc chuyển 

khoản), k  toán ti n hành lập các loại chứng từ phù hợp. Với các chứng từ 

thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua hệ thống Kho bạc Nhà nƣớc, căn 

cứ vào hồ sơ thanh to n từ các phòng, k  toán lập các chứng từ liên quan nhƣ: 

“ Giấy rút dự to n ngân s ch”, “ Bảng kê chứng từ thanh to n”  Sau  hi giao 

dịch kho bạc thành công, về đơn vị, k  toán lập “ Phi u k  to n” vào phần 

mềm k  toán. Nội dung đƣợc phản ánh trên phi u thu, phi u chi, giấy rút dự 

toán và phi u k  to n đầy đủ, rõ ràng cụ thể.  

- Kiểm tra chứng từ kế toán: Sau khi lập xong chứng từ, k  toán thanh 

thanh toán ti n hànhkiểm tra lại nội dung nghiệp vụ của chứng từ, các chỉ tiêu 

về giá trị, khối lƣợng, số tiền,... so với chứng từ gốc và ký xác nhận.  

Kiểm tra lần thứ nhất: là công việc kiểm tra của k  toán thanh toán 

nhằm kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ. Trên thực t , khâu kiểm tra 

lần đầu này đƣợc thực hiện bởi những đối tƣợng liên quan trực ti p đ n 

nghiệp vụ kinh t  ph t sinh, sau đ   hi ti n hành thanh toán thì k  toán thanh 

toán mới ti n hành kiểm tra phục vụ cho công tác hạch toán k  toán. 

 Kiểm tra lần thứ hai đƣợc thực hiện bởi k  to n trƣởng và thủ trƣởng 

đơn vị nhằm xem xét đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ k  toán, 

đồng thời kiểm tra lại giai đoạn kiểm tra của k  toán thanh toán. 

Công tác kiểm tra chứng từ k  toán tại Viện đƣợc thực hiện thƣờng 

xuyên, liên tục nhằm phát hiện những chứng từ k  toán lập  hông đúng quy 

định, thủ tục hoặc chứng từ k  to n  hông đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp, 

 hông đúng với quy ch  chi tiêu nội bộ của đơn vị. Tuy nhiên, do khối lƣợng 

công việc nhiều, các nghiệp vụ kinh t  ph t sinh đa dang và phong phú, việc 

ti n hành kiểm tra của k  to n thanh to n thƣờng ti n hành c  độ trễ so với 

thời gian chứng từ đƣợc lập nên vẫn còn hiện tƣợng chứng từ chƣa đầy đủ, 

chƣa đúng thủ tục quy định, định khoản sai và ghi sai mục lục Ngân sách Nhà 

nƣớc quy định. 
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- Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán: Viện  hoa học  ôi trƣờng lựa 

chọn hình thức “ Nhật  ý chung” thống nhất cách s p x p, phân loại theo từng 

chứng từ thu, chứng từ chi, chứng từ hoàn ứng, chứng từ báo Có, báo Nợ của 

ngân hàng, ủy nhiệm chi, chứng từ thanh toán lƣơng, chứng từ nghiệp vụ khác 

tƣơng ứng với thời gian, nội dung phát sinh nghiệp vụ kinh t , tài chính…  do 

đ  rất dễ kiểm tra, đối chi u.  

* Minh h a bằng trình tự luân chuyển chứng từ tại  iện  hoa h c môi 

trường một số nghiệp vụ phát sinh sau: 

Trình tự luân chuyển chứng từ thu tiền mặt: Ngƣời nộp tiền vi t giấy 

nộp tiền chuyển cho k  toán thanh toán. K  toán thanh toán dựa vào giấy nộp 

tiền ti n hành lập phi u thu và h a đơn trình Viện trƣởng và k  to n trƣởng 

ký duyệt. Phi u thu và h a đơn  èm giấy nộp tiền đã đƣợc ký duyệt đƣợc k  

toán thanh toán chuyển cho thủ quỹ. Thủ quỹ dựa vào bộ hồ sơ thu tiền nhận 

đƣợc từ k  toán thanh toán ti n hành thu tiền. Tuy nhiên, với số tiền thu nhỏ 

thì với Phi u thu  èm h a đơn đƣợc k  toán thanh toán lập chƣa chuyển ngay 

cho Viện trƣởng và k  to n trƣởng ký duyệt mà đƣa cho thủ quỹ thu tiền 

trƣớc, sau khi k t thúc những nghiệp vụ thu liên quan, k  toán thanh toán mới 

ti n hành trình Viện trƣởng và k  to n trƣởng ký duyệt rồi lƣu  ( Trình tự luân 

chuyển chứng từ thu tiền mặt tại phụ lục 3.3) 

Trình tự luân chuyển chứng từ chi tiền mặt: Ngƣời nhận tiền lập giấy 

đề nghị tạm ứng trình Viện trƣởng và k  to n trƣởng ký duyệt. Giấy đề nghị 

tạm ứng sau  hi đƣợc ký duyệt đƣợc ngƣời nhận tiền đƣa cho    toán thanh 

toán. K  toán dựa vào giấy đề nghị tạm ứng đƣợc ký duyệt ti n hành lập 

phi u chi thành hai liên trình Viện trƣởng và k  to n trƣởng ký duyệt. Một 

liên phi u thu sau  hi đƣợc ký duyệt cùng với giấy đề nghị tạm ứng đƣợc lƣu 

tại k  toán thanh toán, liên còn lại của phi u thu đƣợc chuyển cho thủ quỹ để 

chi tiền. Tuy nhiên, với số tiền chi nhỏ thì với phi u chi đƣợc k  toán thanh 
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toán lập chƣa chuyển ngay cho Viện trƣởng và k  to n trƣởng ký duyệt mà 

đƣa cho thủ quỹ chi tiền, sau khi k t thúc những nghiệp vụ chi liên quan, k  

toán thanh toán mới ti n hành trình Viện trƣởng và k  to n trƣởng ký duyệt 

rồi lƣu  

Ngoài ra, khi Viện trƣởng có nhu cầu, ti n hành lập lệnh chi tiền giao 

cho k  toán thanh toán. K  toán thanh toán dựa vào lệnh chi tiền ti n hành lập 

phi u chi trình Viện trƣởng và k  toán trƣởng ký duyệt. Phi u chi kèm lệnh 

chi tiền đã đƣợc ký duyệt đƣợc k  toán thanh toán chuyển cho thủ quỹ. Thủ 

quỹ dựa vào bộ chứng từ chi tiền đƣợc giao ti n hành chi tiền. ( Trình tự luân 

chuyển chứng từ chi tiền mặt tại phụ lục 3.4) 

Trình tự luân chuyển chứng từ thanh toán bằng chuyển khoản: Ngƣời 

nhận tiền lập giấy đề nghị thanh toán cùng với hợp đồng trình Viện trƣởng và 

k  to n trƣởng ký duyệt. Giấy đề nghị thanh toán cùng với hợp đồng sau khi 

đƣợc ký duyệt đƣa cho    toán thanh toán. K  toán thanh toán tiền hành kiểm 

tra và lập giấy rút dự toán. Giấy rút dự toán cùng với Giấy đề nghị thanh toán 

và hợp đồng đã đƣợc ký duyệt trình Viện trƣởng và k  to n trƣởng ký duyệt. 

Giấy rút dự toán cùng với Giấy đề nghị thanh toán và hợp đồng sau  hi đƣợc 

ký duyệt đƣợc k  toán thanh toán chuyển 1 liên giấy rút dự toán cho kho bạc 

để kho bạc ti n hành chi tiền cho ngƣời nhận tiền. Còn 1 liên của Giấy rút dự 

toán cùng với Giấy đề nghị thanh toán và hợp đồng đƣợc k  to n lƣu. ( Trình 

tự luân chuyển chứng từ thanh toán bằng chuyển khoản tại phụ lục 3.5) 

Trình tự luân chuyển chứng từ tiền lƣơng: Bảng chấm công từ các bộ 

phận lập và gửi bảng thanh toán tiền lƣơng thành  3 bảng chuyển cho k  toán 

thanh toán. K  toán thanh toán ti n hành kiểm tra bảng thanh toán tiền lƣơng 

và lập bảng kê tiền lƣơng thành  2 bảng kèm giấy rút dự toán ngân sách 02 

bảng trình Viện trƣởng và k  to n trƣởng ký duyệt. Bảng kê tiền lƣơng  èm 

giấy rút dự toán ngân sách và bảng thanh toán tiền lƣơng sau  hi đƣợc ký 
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duyệt đƣợc k  toán thanh toán giữ lại mỗi loại 01 bảng lƣu hồ sơ;  1 bảng kê 

tiền lƣơng,  1 bảng giấy rút dự toán ngân sách và 01 bảng thanh toán tiền 

lƣơng đƣợc chuyển cho kho bạc làm căn cứ chuyển tiền cho ngân hàng; ngân 

hàng sau khi nhận đƣợc tiền từ kho bạc chuyển về căn cứ vào 01 bảng thanh 

toán tiền lƣơng nhận đƣợc từ k  toán thanh toán ti n hành trả lƣơng vào tài 

khoản cho cán bộ công chức, viên chức và ngƣời lao động trong Viện  ( Trình 

tự luân chuyển chứng từ tiền lƣơng tại phụ lục 3.6 ) 

- Tổ chức bảo quản và lưu trữ chứng từ kế toán: 

Viện đã thực hiện việc bảo quản và lƣu trữ chứng từ k  toán. Hồ sơ, 

chứng từ sau  hi đƣợc ghi sổ và nhập liệu vào phần mềm máy tính, lên báo 

cáo quy t to n thì đƣợc đ ng thành tập theo từng loại chứng từ thu, chi, hoàn 

ứng…  Trên mỗi chứng từ đều ghi rõ loại chứng từ, tháng thứ mấy, từ số 

chứng từ boa nhiêu đ n số chứng từ bao nhiêu, tập số mấy của loại chứng từ 

đ  nhằm tiện cho việc kiểm tra, theo dõi sau này. K t thúc kỳ hạch to n năm, 

chứng từ k  to n đƣợc chuyển sang lƣu trữ theo quy định. 

K  toán phụ tr ch từng phần hành có trách nhiệm tập hợp chứng từ và 

đƣa qua Thủ quỹ s p x p lƣu theo nội dung công việc và bảo quản chứng từ. 

Mọi chứng từ sau  hi đã đ ng thành bộ, đƣa vào lƣu trữ n u k  toán khác ngoài 

k  toán tổng hợp muốn xem xét thì phải có sự đồng ý của k  to n trƣởng. 

Thời gian lƣu trữ và hủy bỏ chứng từ k  toán tại Viện đƣợc thực hiện 

theo đúng quy định: Lƣu trữ 5 năm đối với các chứng từ dùng cho điều hành 

quản lý thƣờng xuyên của đơn vị và không dùng trực ti p để ghi sổ k  toán và 

lập c c b o c o tài chính; 1  năm đối với các chứng từ k  to n dùng để ghi sổ 

k  toán và lập c c b o c o tài chính; và lƣu trữ vĩnh viễn đối với các chứng từ 

liên quan đ n an ninh, quốc phòng. H t thời hạn lƣu trữ, đơn vị đƣợc phép 

hủy bỏ các chứng từ và phải thành lập hội đồng hủy bỏ theo quy định. 

3.2.3.  Thực tr ng tổ chức hệ thống tài  hoản  ế to n 
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Theo k t quả phỏng vấn, thực trạng vận dụng tổ chức hệ thống tài 

khoản tại Viện Khoa học  ôi trƣờng đƣợc mô tả nhƣ sau: 

* Xác định danh mục tài khoản sử dụng: Viện Khoa học  ôi trƣờng 

đang sử dụng đồng thời: Hệ thống tài khoản để lập báo cáo tài chính và Mục 

lục ngân sách Nhà nƣớc.  

- Đối với các tài khoản để lập báo cáo tài chính: Sử dụng các biểu mẫu 

đƣợc quy định tại quy t định số 19/2  6/QĐ-BTC ban hành ngày 30/3/2006 

của Bộ trƣởng  Bộ Tài chính, và Thông tƣ 185/2 1 /TT-BTC ban hành ngày 

15 th ng 11 năm 2 1  của Bộ trƣởng Bộ Tài chính. Hệ thống tài khoản k  

toán áp dụng cho c c đơn vị hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính quy định 

gồm 7 loại, từ Loại 1 đ n Loại 6 là các tài khoản trong Bảng Cân đối tài 

khoản và Loại 0 là các tài khoản ngoài Bảng Cân đối tài khoản. ( Danh mục 

tài  hoản Viện  hoa học môi trƣởng sử dụng tại phụ lục 3.7) 

- Đối với các tài khoản để thực hiện quy t to n ngân s ch: Đơn vị sử 

dụng hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nƣớc theo theo Thông tƣ 

300/2016/TT-BTC. 

* Tổ chức sử dụng các tài khoản 

- Sử dụng các tài khoản thực hiện lập báo cáo tài chính:  

Tài  hoản cấp 1 gồm 3 chữ số thập phân; 

Tài  hoản cấp 2 gồm 4 chữ số thập phân (3 chữ số đầu thể hiện Tài 

 hoản cấp 1, chữ số thứ 4 thể hiện Tài  hoản cấp 2 ; 

Tài  hoản cấp 3 gồm 5 chữ số thập phân (3 chữ số đầu thể hiện Tài 

 hoản cấp 1, chữ số thứ 4 thể hiện Tài  hoản cấp 2, chữ số thứ 5 thể hiện Tài 

 hoản cấp 3 ; 

Tài  hoản ngoài Bảng Cân đối tài  hoản đƣợc đ nh số từ   1 đ n   9  

Hệ thống tài khoản tại Viện  hoa học  ôi trƣờng áp dụng bao gồm:  
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Loại 1: Tiền và vật tƣ : dùng để phản ánh tình hình hiện có và tình hình 

bi n động tăng giảm các loại tiền. 

Loại 2: Tài sản cố định: Loại tài khoản này, phản ánh tình hình hiện có 

và tình hình bi n động của các loại TSCĐ hữu hình, vô hình, hao mòn tài sản, 

xây dựng cơ bản và đầu tƣ tài chính dài hạn. 

 Loại 3: Thanh toán: Tài khoản này phản ánh mối quan hệ về thanh 

toán các khoản nợ phải thu, phải trả, các khoản trích nộp theo lƣơng, c c 

khoản phải trả công chức, các khoản nộp Nhà nƣớc… giữa đơn vị với Nhà 

nƣớc, c c đơn vị, tổ chức, cá nhân bên ngoài và quan hệ mua bán, cung cấp 

dịch vụ, các quan hệ thanh toán lẫn nhau giữa đơn vị với cấp trên, cấp dƣới, 

với cán bộ nhân viên và với c c đối tƣợng khác. 

*  inh h a tài khoản 331 – Các khoản phải trả dùng để phản ánh số 

hiện có và tình hình bi n động về các khoản phải trả của Viện nhƣ chi trả tiền 

điện, nƣớc, văn ph ng phẩm, c c  hoản khác cho nhà cung cấp  Đối với tài 

khoản này, đơn vị có mở chi ti t tới tài khoản cấp 2: ( Sử dụng TK 3311 của 

Viện  hoa học môi trƣờng đƣợc minh họa tại phụ lục 3.8 và Sử dụng TK 

3318 của Viện  hoa học môi trƣờng đƣợc minh họa tại phụ lục 3.9) 

Tài khoản 3311 - Phải trả nhà cung cấp 

Tài khoản 3318 – Các khoản phải trả khác  

Loại 4: Nguồn kinh phí: Dùng để phản ánh số hiện có và tình hình bi n 

động của các nguồn  inh phí đã hình thành TSCĐ, nguồn kinh phí đầu tƣ xây 

dựng cơ bản, nguồn kinh phí sự nghiệp, các quỹ. 

Loại 5: Các khoản thu: Phản ánh tình hình bi n động của các khoản 

doanh thu từ cung cấp dịch vụ của đơn vị và không có số dƣ   

Loại 6: Các khoản chi: Dùng để phản ánh khoản chi phí phát sinh ở 

Viện, Viện  hoa học  ôi trƣờng chỉ sử dụng hai tài khoản dùng để phản ánh 

hai khoản chi từ ngân sách và dịch vụ của đơn vị. 
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Loại tài khoản ngoài bảng: Đơn vị sử dụng tài khoản N008 - Dự toán 

chi hoạt động, phản ánh nguồn kinh phí do ngấn sách cấp mang tính chất 

thƣờng xuyên và  hông thƣờng xuyên tài khoản này có 2 tài khoản cấp 2 là 

N0081 - Dự to n chi thƣờng xuyên và N0082 - dự to n chi  hông thƣờng 

xuyên; Và tài khoản N005 - Dụng cụ lâu bền đang sử dụng, để phản ánh số 

công cụ dụng hiện c  chƣa đƣợc phân bổ h t của đơn vị. 

- Sử dụng hệ thống mục lục ngân sách Nhà nƣớc:  

Hạch to n mã Chƣơng: Viện Khoa học  ôi trƣờng hạch toán theo mã 

chƣơng:  26 

Hạch toán mã ngành KT( loại, khoản): Viện Khoa học  ôi trƣờng hạch 

toán mã ngành 7012 

Hạch toán mục, tiểu mục: Theo từng nghiệp vụ ph t sinh để hạch toán 

vào từng tiểu mục tƣơng ứng, ví du:  ua văn ph ng phẩm vào TM 7049, 

thanh toán tiền công tác cho cán bộ vào TM6701... 

3.2.4.  Thực trạng tổ chức hệ thống  ổ  ế to n 

Qua  thực hiện phỏng vấn và nghiên cứu tài liệu, tác giả có thể đƣa ra 

một số vấn đề về tình hình thực hiện tổ chức hệ thống sổ k  toán tại Viện 

Khoa học  ôi trƣờng nhƣ sau: 

* Xác định danh mục sổ kế toán sử dụng: Viện đang lựa chọn hình thức 

k  toán là hình thức nhật  ý chung  Đặc điểm cơ bản của hình thức nhật ký 

chung là: Tất cả các nghiệp vụ kinh t  ph t sinh đều đƣợc căn cứ vào các 

chứng từ gốc để ghi vào sổ nhật ký mà chủ y u là nhật ký chung theo thứ tự 

thời gian và định khoản k  toán của nghiệp vụ đ , sau đ  ghi vào sổ cái theo 

từng nghiệp vụ phát sinh.Các mẫu sổ k  toán sử dụng đều đúng  theo quy 

định tại Quy t định số 19/2  6/QĐ-BTC ban hành ngày 30/3/2006 của Bộ 

trƣởng Bộ Tài chính và Thông tƣ 185/2 1 /TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 

11 năm 2 1  của Bộ trƣởng Bộ Tài chính. 
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Sổ Cái ( theo hình thức nhật ký chung) S03 – H  

Sổ Nhật ký chung S04 – H  

Sổ quỹ tiền mặt S11 – H  

Sổ TGNH, Kho bạc S12 – H  

Sổ TSCĐ S31 – H  

Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ S32 – H  

Sổ chi ti t các tài khoản S33 – H  

Sổ chi ti t chi hoạt động S61 – H  

Sổ chi ti t chi dự án S62 – H  

Sổ chi ti t các khoản thu S52 – H  

Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí S41 – H  

Sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí S43 – H  

Hệ thống sổ k  toán của đơn vị gồm 2 loại: Sổ chi ti t và sổ tổng hợp; 

trong đ  sổ chi ti t đƣợc các k  toán phần hành ghi chép hoặc k t xuất từ 

chƣơng trình phần mềm k  toán.  

Việc đối chi u số liệu tổng hợp và số liệu chi ti t đƣợc thực hiện tự 

động, k  toán viên có thể kiểm tra trên máy tính hoặc sau  hi đã in ra giấy. 

Tuy nhiên, thực t  tại đơn vị vẫn chƣa thực hiện việc kiểm tra đối chi u số 

liệu thƣờng xuyên, liên tục mà tập trung vào cuối tháng, quý và kỳ quy t toán; 

do đ  việc lập báo cáo quy t to n thƣờng bị chậm trễ, số liệu cung cấp cho 

cấp quản lý chƣa  ịp thời, chƣa thật chính xác. 

* Quy trình ghi sổ: Hằng ngày, k  to n căn cứ vào các chứng từ k  toán 

đã đƣợc xử lý, đã đƣợc kiểm tra, x c định tài khoản ghi Nợ, ghi C , để nhập 

dữ liệu vào máy tính theo các bảng biểu đƣợc thi t k  sẵn trên phần mềm k  

toán ( Viện đang sử dụng phần mềm k  toán Bravo năm 2  9     y tính sẽ tự 

động tính toán, phân loại tự động nhập vào sổ k  toán tổng hợp và sổ k  toán 

chi ti t có liên quan. 
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Cuối kỳ khóa Sổ cái và các Sổ, Thẻ k  toán chi ti t. Từ các Sổ, Thẻ k  

toán chi ti t lập “ Bảng tổng hợp chi ti t” cho từng tài khoản.Số liệu trên 

Bảng tổng hợp chi ti t đƣợc đối chi u với số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và 

số dƣ cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ C i  Sau  hi đƣợc kiểm tra, đối 

chi u n u đảm bảo khớp đúng thì số liệu khóa sổ trên Sổ C i đƣợc sử dụng để 

lập “ Bảng cân đối tài khoản” và b o c o tài chính  

Việc đối chi u số liệu tổng hợp và số liệu chi ti t đƣợc thực hiện tự 

động, k  toán viên có thể kiểm tra trên máy tính hoặc sau  hi đã in ra giấy. 

Tuy nhiên, thực t  tại đơn vị vẫn chƣa thực hiện việc kiểm tra đối chi u số 

liệu thƣờng xuyên, liên tục mà tập trung vào các kỳ quy t to n; do đ  việc lập 

báo cáo quy t to n thƣờng bị chậm trễ, số liệu cung cấp cho cấp quản lý chƣa 

kịp thời, chƣa thật chính xác. 

* Minh h a việc ghi sổ một số phần hành kế toán cụ thể: 

- K  toán tiền mặt: nghiệp vụ thu tiền 

Sau khi nhận đƣợc hồ sơ thanh to n đã đƣợc phê duyệt, c  đầy đủ các 

chữ ký, k  toán nhập liệu vào phần mềm k  to n BRAVO 2  9 để lập chứng 

từ phi u thu với các nghiệp vụ thu tiền   hi đ , số liệu của nghiệp vụ đƣợc 

phần mềm xử lý tự động vào sổ c i và sổ chi ti t tài  hoản 1111. 

Phi u thu sẽ đƣợc chuyển lại cho thủ quỹ. Thủ quỹ ti n hành ghi sổ c i 

tiền mặt.Số liệu của sổ c i tiền mặt đƣợc thủ quỹ chốt vào cuối mỗi tháng. 

Hàng tháng, sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ đƣợc đối chi u với sổ chi ti t 

tài khoản tiền mặt của k  toán.Mọi chênh lệch ph t sinh đƣợc rà soát, tìm ra 

nguyên nhân và báo cáo với    to n trƣởng. 

- K  toán nguồn kinh phí: Chi hoạt động  

Khi nhận đƣợc hồ sơ đã đƣợc phê duyệt, k  toán tiền hành lập “ Giấy 

rút dự to n ngân s ch” và chuyển kho bạc thực hiện giao dịch.Sau khi nhận 

đƣợc chứng từ đã giao dịch thành công, k  toán ti n hành hạch toán, phần 
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mềm k  toán xử lý tự động đƣa số liệu các nghiệp vụ phát sinh vào sổ c i và 

sổ chi ti t tài khoản 6612. 

* Khóa sổ kế toán: Cuối thời điểm b o c o ( th ng, quý, năm     toán 

thực hiện các thao tác khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Việc đối chi u giữa số 

liệu tổng hợp và số liệu chi ti t đƣợc thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính 

xác, trung thực theo thông tin đã đƣợc nhập trong kỳ. Hệ thống sổ k  toán của 

đơn vị  h  đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn thi u một số các loại sổ nhƣ: Sổ chi ti t 

TSCĐ, sổ chi ti t các nhiệm vụ thực hiện, sổ chi ti t vụ việc, sổ chi phí sản xuất 

kinh doanh ( S63 – H), sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của Kho bạc ( S72 – H) 

*  ưu trữ sổ kế toán: Toàn bộ sổ k  to n sau  hi đƣợc in ra, c  đầy đủ 

chữ ký, con dấu phải đƣợc đ ng thành quyển và s p theo thứ tự tài khoản trên 

bảng cân đối và đƣa vào lƣu trữ tại đơn vị. 

3.2.5.  ổ chức hệ thống   o c o  ế to n 

Qua k t quả phỏng vấn và quan sát trực ti p trong quá trình làm việc tại 

đơn vị, tác giả có thể chỉ ra những thực trạng về công tác tổ chức lập báo cáo 

tài chính tại Viện Khoa học  ôi trƣờng nhƣ sau: 

* Lựa ch n số lượng và danh mục báo cáo  ế toán 

Viện Khoa học  ôi trƣờng sử dụng danh mục các báo cáo tài chính 

đúng theo quy định tại Quy t định 19/2  6/QĐ-BTC và Thông tƣ 

185/2010/TT- BTC  của Bộ trƣởng  Bộ  tài  chính  Để đ p ứng yêu cầu quản 

lý và phù hợp với đặc điểm hoạt động của Viện  

Hệ thống b o c o tài chính năm bao gồm các báo cáo sau: 

Bảng cân đối tài khoản ( Mẫu số B01-H) 

Tổng hợp tình hình kinh phí và quy t to n  inh phí đã sử dụng ( Mẫu 

B02-H) 

Báo cáo chi ti t kinh phí hoạt động ( Mẫu số F02-2H) 

Bảng đối chi u dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nƣớc ( Mẫu 

số F02-3aH) 
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B o c o tình hình tăng giảm TSCĐ(  ẫu số B04-H) 

Bảng thuy t minh báo cáo tài chính ( Mẫu số B06 - H) 

Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh 

( Mẫu số B03-H) 

* Tổ chức lập báo cáo  ế toán 

- Báo cáo    to n đƣợc lập dựa trên số liệu tổng hợp của số cái các tài 

khoản và các tiểu mục theo hệ thống mục lục ngân sách Nhà nƣớc gồm: 

B o c o tài chính đƣợc lập dựa trên số liệu tổng hợp của số cái các tài 

khoản.Các số liệu tổng hợp đã đƣợc thực hiện đối chi u với các sổ chi ti t. 

Báo cáo quy t to n ngân s ch đƣợc lập dựa trên số liệu tổng hợp của  

các mục, tiểu mục theo Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nƣớc và Bảng đối 

chi u tình hình sử dụng dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN Cầu Giấy  

- Thời gian lập: 

Lập báo cáotheo định  ỳ: Cuối niên độ, nghĩa là   t thúc năm dƣơng 

lịch, k  toán tổng hợp số liệu từ các báo cáo tài chính quý, kiểm tra đối chi u 

số liệu, tổ chức khóa sổ và lập b o c o tài chính năm theo quy định  Trƣớc 

ngày 31/ 3 năm sau Viện phải nộp báo cáo tài chính của năm trƣớc theo quy 

định của Tổng cục môi trƣờng.  

Lập báo c o đột xuất: Viện Khoa học  ôi trƣờng là đơn vị trực thuộc 

Tổng cục môi trƣờng, khi có nhu cầu tổng hợp số liệu c c đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc, cơ quan chủ quản có thể yêu cầu Viện lập báo cáo tổng hợp số liệu 

của đơn vị tại thời điểm yêu cầu lập báo cáo. Bên cạnh đ , trong qu  trình 

hoạt động, đơn vị có những bi n động đột xuất, để đ p ứng yêu cầu quản lý. 

Viện trƣởng có thể yêu cầu bộ phận k  toán lập b o c o tài chính đột xuất để 

thực hiện báo cáo. 

- Tổ chức sử dụng bảo quản và lƣu trữ báo cáo: B o c o sau  hi đƣợc 

lập theo đúng biểu mẫu quy định, phản  nh đầy đủ các chỉ tiêu đã đƣợc quy 



 

84 

 

định đối với từng loại báo cáo, sẽ đƣợc kiểm tra, đồng thời b o c o cũng đƣợc 

Viện trƣởng sử dụng cho việc quản trị tình hình tài chính của Viện. Báo cáo 

tài chính của Viện sẽ nộp lên Tổng cục môi trƣờng  Cơ quan chủ quản ti n 

hành thực hiện tổng hợp số liệu lập Báo cáo tài chính tổng thể của Tổng cục 

môi trƣờng và cũng là căn cứ để Vụ k  hoạch tài chính của Tổng cục môi 

trƣờng thực hiện kiểm tra, duyệt quy t toán của c c đơn vị sự nghiệp công lập 

vào thời điểm k t thúc năm tài chính   

 Sau khi nộp, sử dụng, k  toán tổng hợp thực hiện s p x p báo cáo 

thành từng bộ hồ sơ theo trình tự thời gian, đ ng quyển và tạo một tập hồ sơ 

lƣu “ B o c o tài chính” riêng và ti n hành lƣu trữ hệ thống báo cáo tài chính.   

B o c o tài chínhđƣợc lƣu trữ và bảo quản theo quy định lƣu trữ tài liệu 

k to n tƣơng tự nhƣ lƣu trữ chứng từ k  toán và sổ sách k  toán.   

-Tổ chức công khai báo cáo: 

Viện Khoa học  ôi trƣờng đã thực hiện công tác công khai tài chính 

theo quy định tại Điều 32 Luật k  to n năm 2 15 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn 

thực hiện quy ch  công khai tài chính với hình thức công khai tại hội nghị 

giao ban, Đại hội công chức,viên chức.  

Tuy nhiên, việc thực hiện công khai b o c o    to n còn mang nặng 

tính hình thức, chƣa thực sự mang lại hiệu quả thi t thực, các chỉ tiêu, số liệu 

công  hai c n chung chung, chƣa cụ thể đ n từng hoạt động để tìm ra nguyên 

nhân  h c phục  

3.2.6.  Thực trạng tổ chức kiểm tra kế toán  

Theo k t quả từ nghiên cứu tài liệu cho thấy: Viện Khoa học Môi 

trƣờng công tác kiểm tra k  to n đã đƣợc quan tâm, đã b m vào Quy định về 

kiểm tra k  toán theo Luật k  toán 2015 của Bộ tài chính.  

* Công tác kiểm tra kế toán tại Viện Khoa h c  ôi trường gồm  
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 Kiểm tra nội bộ: Thực t  tại đơn vị việc kiểm tra nội bộ chủ y u đƣợc 

thực hiện bởi bộ phận k  toán. Hàng ngày, K  toán các phần hành kiểm tra 

chứng từ khi có nghiệp vụ kinh t  ph t sinh đã đúng quy định, ch  độ k  toán, 

số liệu đã  hớp với các chứng từ hay chƣa lên K  to n trƣởng kiểm tra Sau đ  

K  to n trƣởng sẽ trình lên Viện trƣởng xem xét và ký duyệt.Vào thời điểm 

cuối quý hoặc năm trƣớc khi lập báo cáo tài chính bộ phận k  toán ti n hành 

kiểm tra đối chi u số liệu. Nội dung chủ y u của đợt kiểm tra này là kiểm tra 

lại tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ, đối chi u số liệu giữa chứng từ với 

máy tính. Kiểm tra các nghiệp vụ kinh t  phản ánh trên tài khoản¸ sổ và báo 

c o tài chính đã đảm bảo thực hiện đúng với c c quy định của Nhà nƣớc. 

Xét duyệt quy t to n,  iểm tra tính đúng đ n của b o c o tài chính: 

Công t c này đƣợc thực hiện bởi Vụ    hoạch tài chính của Tổng cục môi 

trƣờng và c  thể c c cơ quan Nhà nƣớc  h c c  thẩm quyền nhƣ:  iểm to n 

Nhà nƣớc hoặc cơ quan Thu    

*  inh h a công tác  iểm tra và   t duyệt dự toán ngân sách năm 

2016: Đƣợc thực hiện vào th ng 5 năm 2 17 do Vụ    hoạch tài chính của 

Tổng cục gồm: Vụ ph  phụ tr ch đơn vị và 2 chuyên viên thực hiện trong thời 

gian làm việc 2 ngày  Trong qu  trình  iểm tra việc thực hiện công t c    to n 

của Viện đƣợc ti n hành nhƣ sau:  iểm tra đại diện c c nội dung chi trong dự 

to n ngân s ch 2016 nhƣ việc thực hiện dự  n nghiên cứu môi trƣờng  hu vực 

sông  ê công, rút ngân s ch chi tiền lƣơng và bảo hiểm th ng 3 năm 2 16  

Do  hối lƣợng công việc, chứng từ    to n của Viện rất nhiều nên thời gian 

 iểm tra mất rất nhiều thời gian thực hiện  Chính vì vậy chƣa ph t hiện đƣợc 

c c sai x t trong công t c    to n của Viện  

* Thời gian tổ chức kiểm tra kế toán: 

Theo khảo sát tại bộ phận K  toán của Viện, hoạt động tổ chức kiểm tra 

có thể diễn ra định kỳ và đột xuất  
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 iểm tra định  ỳ phục vụ cho công tác b o c o, lập dự toán, quy t to n 

và xin cấp kinh phí   iểm tra đột xuất khi phát hiện có những sai phạm trong 

hoạt động    to n  

Trƣớc khi ti n hành kiểm tra, Viện trƣởng sẽ thông báo bằng văn bản 

tới bộ phận k  to n to n trƣớc 10 ngày làm việc và k  hoạch kiểm tra đƣợc 

s p x p đƣa và lịch công tác tuần của Viện.  

Công tác kiểm tra, xét duyệt quy t to n,tính đúng đ n của báo cáo tài 

chính đƣợc Vụ k  hoạch tài chính của Tổng cục môi trƣờng thực hiện kiểm tra 

tổ chức công tác k  toán của Viện đƣợc diễn ra định kỳ hằng năm  Theo thông 

lệ, vào khoảng thời gian đầu quý II hoặc th ng 5 năm sau của năm tài chính  

C c cơ quan Tài chính  h c nhƣ Thu , kiểm toán Nhà nƣớc cũng 

 hông thƣờng xuyên kiểm tra, kiểm to n đơn vị do Viện Khoa học Môi 

trƣờng là một đơn vị sự nghiệp công lập có quy mô trung bình, nguồn kinh 

phí không quá lớn. 

Đối với các chủ thể ngoài Viện, trƣớc khi ti n hành công tác kiểm tra 

k  toán, các chủ thể kiểm tra sẽ thông báo với Viện bằng văn bản về k  hoạch 

kiểm tra x c định rõ thời gian thực hiện kiểm tra, phạm vi, quy mô, nội dung 

kiểm tra.  

* Nội dung kiểm tra kế toán: Dù là kiểm tra nội bộ hay kiểm tra do các 

chủ thể ngoài đơn vị thực hiện, kiểm tra định kỳ hay đột xuất thì công tác 

kiểm tra k  to n đƣợc thực hiện trên các nội dung sau:  

 Kiểm tra sự hợp lệ và hợp pháp của chứng từ k  toán, việc ghi chép 

phản ánh của tài khoản k  toán trên các sổ k  toán tổng hợp, sổ k  toán chi 

ti t và báo cáo tài chính nhằm đảm bảo thực hiện đúng ch  độ, chính sách 

quản lý tài sản và nguồn kinh phí của Viện. 

Kiểm tra việc chấp hành các ch  độ quy định về k  toán về tổ chức sử 

dụng tài khoản, chứng từ, sổ sách k  toán.  iểm tra việc tổ chức bộ m y    
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to n và ngƣời làm    toán: Kiểm tra trách nhiệm, k t quả công tác của bộ máy 

k  toán mối quan hệ giữa các bộ phận k  toán với các bộ phận chức năng 

 h c trong đơn vị. 

Kiểm tra tính khớp đúng giữa số liệu trong báo cáo tài chính, các sổ 

sách k  toán với các chứng từ thực t  phát sinh.  

  iểm tra việc chấp hành c c quy định  h c của ph p luật về    to n  

* Phương pháp thực hiện  iểm tra  ế toán: 

Phƣơng ph p  iểm tra    to n chủ y u là phƣơng ph p đối chi u: Đối 

chi u số liệu trên chứng từ với sổ    to n, giữa c c b o c o    to n với nhau 

hay giữa số liệu trên b o c o    to n tổng hợp với sổ    to n chi ti t   

* Kết thúc kiểm tra kế toán  

 Đối với kiểm tra nội bộ: Sau khi ti n hành kiểm tra, Lãnh đạo Viện và 

k  to n trƣởng sẽ đƣa ra c c quy t định xử lý các sai phạm n u có hoặc đề ra 

biện pháp quản lý kinh t , tài chính nội bộ chặt chẽ hơn  

Đối với công tác xét duyệt b o c o tài chính hàng năm, sau  hi   t thúc 

đợt kiểm tra tại đơn vị, Vu k  hoạch tài chính của Tổng cục môi trƣờng sẽ lập 

“ Biên bản kiểm tra xét duyệt Quy t to n năm” gửi đ n đơn vị. Biên bản có 

đầy đủ chữ ký của Viện trƣởng và Vụ trƣởng vụ k  hoạch tài chính ( hoặc Phó 

vụ trƣởng vụ k  hoạch tài chính phụ tr ch đơn vị) của Tổng cục môi trƣờng. 

3.2.7.  Công nghệ th ng tin vào tổ chức c ng t c  ế toán   

Đơn vị đã lựa chọn và áp dụng phần mềm k  toán BRAVO 2009, có 

ch  độ bảo hành, bảo trì của nhà cung cấp. Bộ phận tin học của Viện đã tổ 

chức k t nối mạng internet và mạng LAN cho hệ thống phần mềm k  to n để 

tiện lợi cho việc kiểm tra và quản lý. Bộ phận tin học thƣờng xuyên bảo trì, 

đảm bảo an toàn cho dữ liệu k  toán. Các dữ liệu đƣợc lƣu tại máy tính chủ do 

   to n trƣởng sử dụng  
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Bên cạnh đ , trình độ tin học của đội ngũ nhân viên    toán còn hạn 

ch , chƣa đƣợc đào tạo bài bản, chủ y u là tự mò mẫm để thao tác. Tất cả các 

y u tố trên đã gây ít nhiều  h   hăn cho    toán, tạo áp lực cho công việc 

tổng hợp lên báo cáo k  toán vào thời điểm cuối năm tài  h a. Viện c n  p 

dụng công nghệ thông tin vào công tác k  toán thông qua việc chi trả lƣơng 

cho cán bộ nhân viên qua tài khoản c  nhân đƣợc mở tại ngân hàng, quy trình 

này cũng  p dụng cho các khoản chi trả khác cho cán bộ nhân viên. Bên cạnh 

đ , công việc chấm công cho ngƣời lao động đƣợc thực hiện bằng cách quẹt 

thẻ điện tử đã cấp cho mỗi nhân viên  Nhìn chung đơn vị đã và đang thực hiện 

triệt để việc áp dụng công nghệ vào công tác quản lý. 

Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn cho hệ thống máy tính của Viện 

thông qua việc hàng năm mua phần mềm B AVdiệt virut, tự động cảnh b o 

những mối nguy hiểm cho m y tính giúp cho bộ phận    to n của Viện dùng 

chủ động trong công t c đảm bảo yêu cầu thông tin    to n  

Tuy nhiên, phần mềm đơn vị hiện đang sử dụng áp dụng chung cho các 

đơn vị sự nghiệp công lập nên chƣa phù hợp với đặc thù riêng của đơn vị. 

Phần mềm chỉ lên đƣợc các báo c o liên quan đ n ngân sách, còn các báo cáo 

liên quan đ n hoạt động dịch vụ không có, k  toán phải ti n hành làm thủ 

công, không những th , phần mềm đƣa vào sử dụng từ năm 2  9 cho đ n nay 

chƣa đƣợc nâng cấp, với sự phát triển vũ bảo của công nghệ, phần mềm đơn 

vị đang sử dụng đã c  phần lỗi, biểu hiện là các báo không chạy ra h t, một 

vài báo cáo phải bổ sung bằng thủ công.  

3.3.  Đá   g á  ủa tổ chức công tác kế t á   ến quản lý  

Qua khảo sát thực t  tại đơn vị cho thấy Viện Khoa học  ôi trƣờng đã 

thực hiện đầy đủ c c quy định của Nhà nƣớc về quản lý tài chính, tổ chức 

công tác k  toán. K t quả đƣợc thể hiện nhƣ sau : 
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3.3.1. Ư  điểm trong tổ chức công tác kế toán  

- Về tổ chức công tác k  toán tại Viện đƣợc áp dụng ch  độ k  toán 

theo Quy t định số 19/2  6/QĐ-BTC ban hành ngày 30/3/2006 của Bộ 

trƣởng  Bộ Tài chính và Thông tƣ 185/2 1 /TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 

11 năm 2 1  của Bộ trƣởng Bộ Tài chính. Các nguyên t c k  toán hiện hành, 

chấp hành đúng c c quy định tại Luật k  toán số 03/2003/QH11 và Luật k  

toán số 88/2015/QH13 cùng các Nghị định, thông tƣ hƣớng dẫn tƣơng ứng 

theo quy định hiện hành. 

- Về tổ chức bộ máy k  toán: Bộ máy k  toán Viện đƣợc tổ chức tƣơng 

đối hợp lý, phù hợp với đặc điểm hoạt động của Viện. Cán bộ trong bộ máy 

k  to n đƣợc bố trí khá phù hợp theo trình độ chuyên môn cũng nhƣ năng lực 

của bản thân, bảo đảm cho công tác k  to n đƣợc vận hành hiệu quả. Hằng 

năm, Viện luôn tạo điều kiện cho nhân viên k  to n đƣợc tham gia học tập, 

chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật những thay đổi trong cơ ch  quản lý tài 

chính và ch  độ k  toán do Vụ k  hoạch tài chính của Tổng cục môi trƣờng 

hƣớng dẫn tổ chức. 

- Về tổ chức chứng từ k  toán: Viện đã thực hiện tƣơng đối tốt. Từ 

khâu lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, ghi sổ, bảo quản và lƣu trữ chứng 

từ đều thực hiện khá khoa học, dễ kiểm tra và tìm ki m đúng  Chứng từ k  

to n đƣợc sử dụng theo đúng mẫu quy định. Việc thực hiện ghi chép rõ ràng, 

dễ hiểu. Ngoài các biểu mẫu chứng từ quy định trong ch  độ, Viện đã thi t k  

và ban hành một số mẫu chứng từ đặc thù, sử dụng thống nhất trong toàn 

Viện, tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời đi thanh to n cũng nhƣ dễ dàng cho 

k  toán trong việc phân loại và soát xét các chứng từ. 

- Về tổ chức hệ thống tài khoản k  toán: Hệ thống tài khoản k  toán 

đƣợc Viện sử dụng đúng quy định và đƣợc mở đầy đủ để phản ánh các hoạt 

động kinh t , tài chính phát sinh của Viện. Việc hạch toán các nghiệp vụ k  
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toán tài chính phát sinh trên các tài khoản đơn giản, dễ hiểu, dễ làm. Về cơ 

bản Viện đã vận dụng tƣơng đối chính xác việc phản ánh các nghiệp vụ kinh 

t  phát sinh vào các tài khoản liên quan theo đúng quy định. 

- Về tổ chức hệ thống sổ k  toán: Viện lựa chọn hình thức k  toán Nhật 

 ý chung trong điều kiện áp dụng thống nhất phần mềm k  toán trên máy tính 

và áp dụng hệ thống sổ k  toán phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của 

đơn vị. Phần mềm k  toán Viện đang sử dụng là phần mềm BRAVO đƣợc vi t 

dành riêng cho c c đơn vị hành chính sự nghiệp công lập nên rất dễ hiểu, dễ sử 

dụng. Vì vậy, sau khi chứng từ đƣợc kiểm tra và nhập số liệu chính xác vào 

phần mềm k  toán thì tất cả các loại sổ tổng hợp, chi ti t đƣợc in ra một các 

đầy đủ, dễ dàng; việc này rất thuận lợi cho nhân viên k  to n cũng nhƣ c c cấp 

quản lý trong đơn vị. Hầu h t các sổ đều đƣợc in ra từ chƣơng trình phần mềm 

k  toán nên có thể in ra giấy ở bất kỳ thời điểm nào, đ p ứng đƣợc các yêu cầu 

về thông tin gtrong một khoản thời gian ng n nhất, thông tin ghi chép trên sổ 

rất rõ ràng, hình thức sổ đẹp, không bị tẩy x a, đ nh số trang cẩn thận. 

- Về tổ chức hệ thống báo cáo: Viện đã lập đầy đủ các báo cáo tài chính 

và các báo cáo quy t toán ngân sách Nhà nƣớc theo đúng quy định của ch  độ 

k  toán hiện hành  Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả quản lý tài sản, k  to n đơn 

vị còn lập thêm báo cáo chi ti t các khoản phải thu, phải trả, tạm ứng…  C c 

b o c o này đƣợc lập theo yêu cầu quản lý của các cấp quản lý trong đơn vị. 

Quy trình lập b o c o tài chính đƣợc lập trình trong phần mềm k  toán 

phù hợp, đúng nội dung, phƣơng ph p và trình bày nhất quán giữa các kỳ k  

toán. Số liệu đƣợc cập nhật và tổng hợp tự động nên giảm thiểu đƣợc nhiều 

sai sót so với việc k  toán lập báo cáo bằng phƣơng ph p thủ công. 

- Về tổ chức kiểm tra k  to n: Công t c này đƣợc thực hiện đều đặn 

hằng năm, giúp cho công t c tổ chức k  to n đƣợc hoàn thiện, tránh những sai 
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s t đ ng ti c xảy ra trong quá trình hạch to n cũng nhƣ quản lý quỹ, quản lý 

tài sản; chống tham ô, lãng phí.  

- Viện đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tổchức công 

tác k  toán. Phần lớn chứng từ k  toán, sổ sách k  to n đã đƣợc thực hiện trên 

máy vi tính có tác dụng hỗ trợ tích cực cho các cán bộ k  toán trong thực hành 

công việc của mình. 

3.3.2. Những hạn chế trong tổ chức công tác kế toán  

Bên cạnh những ƣu điểm nêu trên, tổ chức công tác k  toán tại Viện 

còn có những hạn ch  và nguyên nhân của sự hạn ch  nhƣ sau: 

* Về tổ chức bộ máy kế toán: 

Tổ chức bộ máy k  toán của Viện chƣa đƣợc tách ra thành một phòng 

chuyên môn riêng.Vì vậy mà tổ chức bộ máy k  toán của Viện còn nhiều hạn 

ch . Hiện tại, Ph  ch nh văn ph ng  iêm    to n trƣởng nên có rất công việc 

thực hiện còn chồng chéo  Điều này dẫn đ n công tác  k  toán của Viện còn 

có những sai s t,  hông đảm bảo ti n độ, tham mƣu  hông  ịp thời, không 

đ p ứng yêu cầu quản lý.     

- Đội ngũ c n bộ k  toán trong Viện còn hạn ch  về số lƣợng. K  toán 

trƣởng kiêm nhiệm công việc của k  toán tổng hợp. Phân công nhiệm vụ giữa 

các k  to n viên trong ph ng chƣa thực sự hợp lý, vẫn xảy ra hiện tƣợng, có 

k  toán phải chịu trách nhiệm quá nhiều mảng công việc, khối lƣợng công 

việc quá lớn. Bên cạnh đ  lại có những k  toán chịu trách nhiệm những mảng 

công việc có khối lƣợng công việc ít. K  to n trƣởng kiêm nhiệm công việc 

của k  toán tổng hợp. Vấn đề phân công nhiệm vụ giữa các k  toán viên trong 

ph ng chƣa thực sự hợp lý sẽ dẫn đ n hiện tƣợng k  toán viên cảm thấy bất 

bình, không yên tâm công tác, mệt mỏi, chán nản, vô trách nhiệm, ảnh hƣởng 

đ n chất lƣợng công việc. Ngoài ra, việc kiêm nhiệm nhiều công việc khi n 

cho việc đối chi u, kiểm tra giữa các phần hành  h   hăn, dễ xảy ra gian lận, 
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ch  độ bảo mật thông tin  hông đƣợc đảm bảo, ảnh hƣởng nghiêm trọng đ n 

công tác quản lý và hoạt động của đơn vị. 

* Về tổ chức chứng từ kế toán: 

Các chứng từ k  to n đa số đƣợc nhập liệu vào phần mềm k  toán và 

đƣợc in ra tự động  Tuy nhiên, đối với các chứng từ kho bạc, đơn vị vẫn thực 

hiện thủ công thông qua microsoft excel. Mặc dù phần mềm k  toán BRAVO 

mà đơn vị đang sử dụng có hỗ trợ lập chứng từ và lập các báo cáo số liệu tại 

Kho bạc, nhƣng đơn vị đã c  thƣờng lập chứng từ k  toán kho bạc thủ công.  

Điều này dễ dẫn đ n những sai sót trong quá trình nhập liệu, không nhất quán 

trong trình bày. 

*  Về tổ chức hệ thống tài khoản kế toán: 

Việc mở thêm c c tài  hoản chi ti t cấp hai  hi đơn vị mở rộng hoạt 

động, đa dạng lĩnh vực đầu tƣ  inh doanh là cần thi t, đ p ứng  ịp thời nhu 

cầu quản lý của thủ trƣởng đơn vị và phù hợp với quy trình ph t triển  inh t  

xã hội. 

* Về tổ chức hệ thống sổ kế toán 

Việc mở sổ tại đơn vị vẫn chƣa đầy đủ. Nhiều sổ k  k  toán chi ti t cần 

cho hoạt động theo dõi của đơn vị nhƣng chƣa đƣợc sử dụng nhƣ:  

Đơn vị chƣa mở sổ theo dõi các khoản đ ng g p theo lƣơng nhƣ 

BHXH, BHYT,  PCĐ, BHTN  Điều này dẫn đ n đơn vị ko thể thực hiện đối 

chi u với bảo hiểm 

Công tác ghi sổ k  to n đƣợc thi t lập trong phần mềm k  toán. Tuy 

nhiên, phần mềm k  toán BRAVO từ năm 2  9 vẫn còn khá nhiều lỗi hệ 

thống, chƣa cập nhập đƣợc những biểu mẫu hiện hành dẫn đ n những sai sót 

trong quá trình ghi sổ và tổng hợp báo cáo.  

Việc kiểm tra đối chi u số liệu giữa các sổ sách vẫn chƣa đƣợc thực 

hiện tốt và đầy đủ. Hệ thống sổ sách k  to n sơ sài,  hi n bộ phận k  toán gặp 
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rất nhiều  h   hăn trong việc kiểm soát, theo dõi và sử dụng các nguồn kinh 

phí để báo cáo số liệu với cơ quan cấp trên và phục vụ nhu cầu quản lý của 

ban lãnh đạo Viện. 

* Về tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 

Tại Viện việc lập báo cáo tài chính chỉ mới dừng lại ở việc lập theo quy 

định của Nhà nƣớc, hệ thống báo cáo quản trị chƣa c  và chƣa đƣợc coi trọng. 

Do đ , hạn ch  trong việc cung cấp thông tin chi ti t cho công tác quản lý 

hoạt động của đơn vị. Một phần là ban lãnh đạo Viện chƣa nhìn nhận đƣợc 

tầm quan trọng của báo cáo k  toán phục vụ công tác quản lý của đơn vị . 

Việc lập báo cáo tài chính của Viện hiện còn một số tồn tại nhƣ:  hâu 

hoàn thành báo cáo chậm do: K  to n trƣởng còn phải kiêm nhiệm nhiều việc 

nên không có thời gian cho việc làm quy t to n  Đ n kỳ làm báo cáo tài 

chính, k  to n trƣởng phải tổng hợp số liệu mất rất nhiều thời gian rồi mới lập 

báo cáo tài chính, khi n cho việc lập b o c o tài chính c n chƣa  ịp thời, việc 

nộp báo cáo lên Cục Thu  còn chậm, đôi lúc c n bị phạt hành chính.  

* Về tổ chức kiểm tra kế toán 

Hiện nay Viện chƣa c  bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ riêng. Việc 

kiểm soát nội bộ do k  to n trƣởng và các nhân viên trong phòng k  toán thực 

hiện mỗi quý, cuối năm. Việc kiểm tra của đơn vị mới chỉ dừng lại ở việc 

kiểm tra b o c o tài chính, đối chi u các tài khoản và chủ y u mang tính hình 

thức, chƣa ph t huy t c dụng của kiểm tra. Nguyên nhân chủ y u dẫn đ n tình 

trạng này chủ y u là do hạn ch  về số lƣợng nhân viên k  toán, k  toán viên 

còn làm nhiều công việc kiêm nhiệm dẫn đ n hạn ch  chức năng tự kiểm tra, 

giám sát giữa các nhân viên trong bộ máy k  toán, trình độ k  to n c n chƣa 

cao, chƣa đủ khả năng thực hiện các công việc về kiểm tra, phân tích báo cáo 

k  toán. Chƣa phản  nh đƣợc đƣợc tình hình tài chính thực t  tại đơn vị gây 
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 h   hăn trong công t c quản lý tài chính và cung cấp thông tin chính xác kịp 

thời cho ban lãnh đạo Viện. 

*  ng dụng công nghệ thông tin 

Hiện nay chƣa c  phần mềm    to n thi t k  riêng cho Viện   ặc dù 

đội ngũ nhân viên    to n c  trình độ về nghiệp vụ chuyên môn nhƣng  hả 

năng về trình độ máy tính còn nhiều hạn ch  nên ít nhiều hạn ch  đ n hiệu 

quả của việc tin học hóa công tác k  toán. Trang thi t bị tin học chƣa đ p ứng 

và phát triển kịp cùng với sự phát triển của công nghệ tin học, máy tính sử 

dụng ở bộ phận k  toán không thích hợp đƣợc với các phần mềm hỗ trợ thu  

và không tự động chạy đƣợc các BCTC mà các BCTC còn phải can thiệp 

bằng các bổ sung thêm c c bƣớc thủ công vì do máy tính đã qu  cũ c  cấu 

hình kém so với yêu cầu hiện tại nên hạn ch  trong việc truyền tải và tổng hợp 

một số thông tin tổng quát 

Kết luận Chương 3: Nội dung chƣơng 3 đã nêu đƣợc thực trạng tổ chức 

công tác k  toán tại Viện  Qua nghiên cứu thực t  tại đơn vị, có thể nhận thấy 

trong quá trình hoạt động, tổ chức k  toán tại Viện đã cơ bản cung cấp thông 

tin tài chính trung thực và c  t c động tích cực đ n công tác quản lý của đơn 

vị. Bên cạnh những mặt đã làm đƣợc vẫn còn những tồn tại, hạn ch  trong 

công tác k  toán cần kh c phục để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động 

nhằm cung cấp thông tin phục vụ quản lý trong điều kiện thực hiện cơ ch  tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính  Đây là nền tảng cơ sở để tác giả đƣa 

những đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác k  toán tại 

Chƣơng 4  
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C ƢƠNG 4   

CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THI N T  CH C CÔNG TÁC K  

TOÁN TẠI VI N KHOA HỌC     TRƢỜNG 

4.1.  Đị    ƣớng phát triển của Viện khoa họ      trƣờng 

Theo quan điểm của nƣớc ta ti n tới thực hiện chủ trƣơng cơ ch  tự chủ 

tại c c đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị định 16/2 15/NĐ-CP ngày 14 

th ng  2 năm 2 15 quy định các nguyên t c, quy định chung về cơ ch  tự chủ 

của đơn vị sự nghiệp công lập. Viện Khoa học  ôi trƣờng là một đơn vị trực 

thuộc Tổng cục môi trƣờng cần có những thay đổi định hƣớng phát triển đơn 

vị để phù hợp với sự phát triển chung của đơn vị sự nghiệp công lập. Phƣơng 

hƣớng phát triển của Viện Khoa học  ôi trƣờng đã đƣợc Tổng cục môi 

trƣờng thông qua và trọng tâm vào những vấn đề sau: 

*Nghiên cứu các lĩnh vực nghiên cứu mới về khoa h c môi trường như   

 Kinh t  môi trƣờng: bồi thƣờng thiệt hại về môi trƣờng, lƣợng giá thiệt 

hại môi trƣờng, lƣợng giá giá trị tài nguyên, chi trả dịch vụ môi trƣờng; 

 Mô hình quản lý môi trƣờng: mô hình quản lý môi trƣờng khu công 

nghiệp, mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, mô hình phân định chức năng 

quản lý môi trƣờng đô thị, mô hình thành phố bền vững về môi trƣờng, mô 

hình quản lý môi trƣờng có sự tham gia của cộng đồng ( giám sát xã hội)... 

Đạo đức môi trƣờng đƣa vào c c văn bản quy định của ph p luật, 

gi m định thiệt hại môi trƣờng, bảo hiểm trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại về 

môi trƣờng... 

* Sản phẩm nghiên cứu của các đề tài, nhiệm vụ:  

Sẽ đƣợc đƣa vào  p dụng thực t , góp phần hoàn thiện hệ thống văn 

bản pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nƣớc về môi trƣờng và trách 

nhiệm của các tổ chức/cá nhân về bảo vệ môi trƣờng, góp phần giảm thiểu 

thiệt hại do môi trƣờng gây ra, thúc đẩy kinh t  - xã hội phát triển bền vững.  
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* Tham gia tích cực và có hiệu quả vào các đoàn công tác, tổ chức hội 

thảo, hội nghị và giải quyết các vấn đề môi trường  úc  úc  

Tham gia các tổ công tác trong việc giải quy t, kh c phục sự cố môi 

trƣờng gây cá ch t hàng loạt tại các tỉnh miền Trung nhằm x c định rõ 

nguyên nhân, nghiên cứu cơ sở ph p lý cũng nhƣ c ch thức toán thiệt hại đối 

với môi trƣờng. 

Tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc gia và quốc t  nhƣ Hội 

nghị môi trƣờng toàn quốc, hội nghị bộ trƣởng c c nƣớc ASEAN… 

* Hoạt động liên kết, hợp tác nghiên cứu hợp tác nước ngoài: 

Để mở rộng hoạt động nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Môi 

trƣờng đã thi t lập đƣợc quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững với một số tổ 

chức quốc t  nhằm phối hợp triển khai hiệu quả các dự án và các hoạt động 

hợp tác, cụ thể nhƣ sau:  

Phối hợp với c c đơn vị trực thuộc Bộ  ôi trƣờng Nhật Bản, Viện 

Nghiên cứu môi trƣờng quốc gia Nhật Bản ( NIES), Viện Chi n lƣợc môi 

trƣờng toàn cầu Nhật Bản ( IGES , Cơ quan Hợp tác quốc t  Nhật Bản ( 

JICA) triển khai thực hiện một số dự án sau: Khảo s t, đ nh gi  thực tiễn thi 

hành Nghị định 67/2  3/NĐ - CP về thu phí nƣớc thải và giải pháp hoàn thiện 

( 2017- 2018); Nghiên cứu, đ nh gi  việc phân định và thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ quản lý nƣớc về môi trƣờng đô thị của các Bộ, ngành, địa phƣơng 

và các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý ( 2018-2020) 

Hợp tác với Hàn Quốc: Viện Khoa học  ôi trƣờng đã phối hợp với 

Công ty môi trƣờng Hàn Quốc Keco, Công ty Dail E&C ( là cơ quan trực ti p 

triển khai các hoạt động hợp tác phía Hàn Quốc) thực hiện hợp tác về áp dụng 

thử nghiệm công nghệ xử lý hóa chất bảo vệ thực vật tại khu vực đất và nƣớc 

ngầm bị ô nhiễm trong 2 năm ( 2018- 2021.) 
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Hợp tác với Canada: Triển khai các hợp phần của Dự án quản lý Nhà 

nƣớc về môi trƣờng cấp tỉnh tại Việt Nam VPEG ( 2018 – 2021) về các vấn 

đề: Phân định chức năng quản lý ô nhiễm công nghiệp giữa Bộ Tài nguyên và 

 ôi trƣờng và các bộ, ngành địa phƣơng ( 2018-2019); nghiên cứu và xây 

dựng mô hình quản lý môi trƣờng của khu công nghiệp, khu ch  xuất, cụm 

công nghiệ ( 2018).  

Trên đây, là toàn bộ định hƣớng phát triển Viện trong giai đoan 2 18-

2025.Để thực hiện đƣợc định hƣớng này đơn vị phải có các giải ph p đồng bộ 

về nguồn nhân lực, cụ thể là đội ngũ c n bộ, nâng cao trình độ năng lực quản 

lý cho cán bộ. Xây dựngmôi trƣờng làm việc lành mạnh, công bằng, dân chủ, 

tạo điều kiện thuận lợi nhất để c n bộ cống hi n, trƣởng thành và g n bóvới 

Viện  Tận dụng các nguồn thu nhất là các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp 

để nâng cao đời sống và thu nhập cho ngƣời c n bộ trong Viện  

4.2. Yêu c u và nguyên tắc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Viện 

 áp ứng yêu c u quản lý. 

Thứ nhất, hoàn thiện công tác tổ chức k  toán của Viện phải đảm bảo 

phù hợp với ch  độ, chính s ch để ti p cận với các chuẩn mực k  toán quốc 

t , vừa phải tuân thủ, tôn trọng các nội dung pháp luật đã quy định về k  toán 

Việt Nam. 

Thứ hai, hoàn thiện công tác tổ chức k  toán tại Viện phải đảm bảo 

thống nhất về nội dung và phƣơng ph p hạch toán, thống nhất về mục lục 

ngân s ch và niên độ k  toán. Thông tin k  toán phải đảm bảo có thể kiểm tra, 

đối chi u, tổng hợp các chỉ tiêu theo các mục thu, chi của NSNN, tạo điều 

kiện cho công t c điều hành và quản lý trong toàn Viện  Nhƣ vậy sẽ đảm bảo 

đƣợc tính nhất quán và có thể so s nh đƣợc của thông tin k  toán. 

Thứ ba, hoàn thiện tổ chức công tác k  toán tại Viện Khoa học Môi 

trƣờng vẫn phải phải đảm bảo thống nhất với c c quy định và nguyên t c tổ 
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chức k  toán tại cơ quan chủ quản là Tổng cục môi trƣờng và c c đơn vị sự 

nghiệp công lập còn lại trực thuộc Tổng cục.   

Thứ tƣ, hoàn thiện công tác tổ chức k  toán phải phù hợp với hoàn cảnh 

và đặc trƣng của Viện. Việc hoàn thiện công tác k  toán phải căn cứ vào yêu 

cầu quản lý, quy mô hiện tại, chi n lƣợc phát triển chung của Bộ cũng nhƣ 

của đơn vị. 

Thứ năm, hoàn thiện công tác tổ chức k  toán phải hƣớng tới hiệu quả, 

ti t kiệm chi phí và có tính khả thi cao.hoàn thiện tổ chức công tác k  toán tại 

đơn vị phải đảm bảo hiệu quả, tinh gọn và chất lƣợng cho các hoạt động của 

đơn vị, đảm bảo ti t kiệm, chống các biểu hiện tiêu cực nhƣ tham ô, tham 

nhũng, lạm dụng chức quyền đ p ứng đƣợc nhu cầu phát triển kinh t , xã hội 

của đơn vị nói riêng và của quốc gia n i chung. Ti p tục rà soát quy ch  chi 

tiêu nội bộ tại  Viện để hoàn thiện quy ch  chi tiêu nội bộ cho phù hợp với 

thực t  và các quy định hiện hành. Phân cấp hơn nữa về tự chủ,tự chịu trách 

nhiệm về tổ chức bộ máy, biên ch  và nhân sự theo quy định tại Nghị định 

16/2 15/NĐ-CP ngày 14/2/2 15 quy định cơ ch  tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập  

4.3 Các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán  

4.3.1  oàn thiện tổ chức bộ máy kế toán 

Phải có sự phân công rõ trách nhiệm đ n từng cá nhân trong bộ máy k  

toán.Bổ nhiệm bổ sung thêm c n bộ ở bộ phận Văn ph ng, với vị trí là Ph  

tr nh văn ph ng để    to n trƣởng  hông phải  iêm nhiệm nhiều công việc 

một lúc  Hàng năm xây dựng k  hoạch công việc đầu năm trình lãnh đạo 

Viện. Cuối năm căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc của cán bộ để khen 

thƣởng và kỷ luật kịp thời. Có chính sách, ch  độ đãi ngộ một cách hợp lý để 

cán bộ làm công tác k  toán yên tâm công tác.  
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Thƣờng xuyên tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán 

bộ làm công tác k  to n dƣới nhiều hình thức  Tăng cƣờng tính chủ động học 

hỏi của các cán bộ k  to n để cập nhật các ch  dộ chính sách, ch  độ k  toán 

mới. Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, đồng thời tạo điều kiện, bố trí thời 

gian hỗ trợ để cán bộ đƣợc học tập nâng cao trình độ chuyên môn cũng nhƣ 

ki n thức quản lý. Khuy n khích cán bộ k  toán học ngoại ngữ để đ p ứng 

yêu cầu thực tiễn ngày càng cao. 

Cần xem xét tổ chức thêm bộ máy k  toán quản trị  Trên cơ sở số lƣợng 

và trình độ hiện có của bộ máy k  to n, đơn vị tổ chức và s p x p lại bộ máy 

k  to n trong đơn vị theo hƣớng k t hợp giữa k  toán tài chính và k  toán 

quản trị  Để vận dụng k  toán quản trị đ p ứng yêu cầu quản lý tài chính của 

ban lãnh đạo Viện. 

4.3.2   oàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ  ế to n 

Hệ thống chứng từ giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát, kiểm tra 

kiểm so t, đôn đốc cá nhân và tập thể trong đơn vị thực hiện các quy t định 

trong quản lý, chấp hành ch  độ k  toán và các ch  độ chính sách khác của 

Nhà nƣớc. Hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ nhằm đảm bảo cho việc 

phản ánh các nghiệp vụ kinh t , tài chính phát sinh hợp lệ, hợp pháp. 

Tổ chức phổ bi n và hƣớng dẫn cho cán bộ viên chức trong Viện về 

trình tự, quy trình và những giấy tờ cần thi t khi thực hiện thanh toán, có sự 

thông b o và hƣớng dẫn  hi c  thay đổi về quy trình, thủ tục giấy tờ thanh 

toán. Bộ chứng từ tiền lƣơng cần bổ sung: “ Giấy đề nghị thanh to n tiền 

lƣơng mẫu C7  – HD” do trƣởng bộ phận đề nghị  èm theo bộ chứng từ gửi 

bộ phận    to n  Qu n triệt tình trạng nợ giấy tờ thanh to n. Bộ phận    to n 

có quyền từ chối thanh toán khi bộ chứng từ thanh to n chƣa đầy đủ giấy tờ 

và chữ ký xác nhận của các bên liên quan. 



 

100 

 

Hoàn  thiện khâu bảo quản và lƣu trữ chứng từ: Việc bảo quản chứng 

từ k  toán tại đơn vị c n chƣa đƣợc chú trọng, cần bố trí  ho lƣu trữ để bảo 

quản chứng từ, sổ sách và tài kiệu k  toán nhằm đảm bảo an toàn. Các chứng 

từ phải đƣợc phân loại và s p x p một cách khoa học theo trình tự thời gian, 

đƣợc lƣu trữ trong các tủ có khóa, phải mở sổ theo dõi chứng từ hằng năm và 

cử cán bộ theo dõi; đồng thời tr nh trƣờng hợp lƣu trữ chứng từ ngay tại vị trí 

làm việc. Bên cạnh đ  cần tuân thủ quy định về thời gian đƣa vào lƣu trữ tài 

liệu k  toán ( chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày k t thúc năm tài chính  đảm 

bảo việc lƣu trữ chứng từ đúng nơi quy định, tránh thất lạc, hƣ hỏng, mất mát. 

4.3.3. Hoàn thiện tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

Hệ thống tài khoản k  toán là một bộ phận quan trọng của một hệ thống 

k  toán bởi n  định dạng hệ thống thông tin đƣợc xây dựng trong đơn vị. Sau 

 hi đƣợc ban hành, sửa đổi và đƣa vào sử dụng; đ n nay hệ thống tài khoản 

do Nhà nƣớc ban hành đã thật sự giúp ích và cải thiện rất nhiều cho công tác 

k  toán. Song quá trình vận dụng các tài khoản k  toán trong hạch toán k  

toán thực t  tại Viện nhƣ sau: 

Bổ sung vào hệ thống tài khoản dùng cho đơn vị hành chính sự nghiệp 

tài khoản loại 3 –Tài  hoản 3313: Chi phí phải trả cho đối tƣợng  h c dùng 

để phản ánh các khoản đƣợc ghi nhận vào chi phí sản xuất cung ứng dịch vụ 

trong kỳ: Trả tiền công cho nhà nghiên cứu, nhƣng thực t  đã ph t sinh nhƣng 

tại thời điểm quy t to n lập b o c o tài chính chƣa c  đủ sản phẩm để hoạch 

to n , chƣa đủ chứng từ để ghi nhận vào chi phí sản xuất cung ứng dịch vụ kỳ 

này. Việc hạch toán các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất cung ứng 

dịch vụ trong kỳ phải thực hiện theo đúng nguyên t c phù hợp  

+ Chi phí phải trả cho đối tƣợng cuối năm, ghi: 

  Nơ TK 631, 642 – chi phí sản xuất cung ứng dịch vụ 

Có TK 3313 – Chi phí phải trả cho đối tƣợng  h c 
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+ N u số chi thực t  phát sinh nhỏ hơn số đã trích trƣớc, k  toán ghi: 

Nợ TK 3313: Chi phí phải trả cho đối tƣợng  h c 

Có TK 631,642: N u số đã chi nhỏ hơn số phải trả đối tƣợng  h c 

+ N u số chi thực t  ph t sinh lớn hơn số đã trích trƣớc, k  toán ghi: 

Nợ TK 631,642 : N u số đã chi lớn hơn số phải trả đối tƣợng  h c 

Có TK 3313: N u số đã chi nhỏ hơn số phải trả đối tƣợng  h c 

Hiệu quả của việc mở thêm tài khoản 3313 - Chi phí phải trả đối tƣợng 

 h c, giúp cho lãnh đạo đơn vị kiểm soát các khoản chi phí, chủ động trong việc 

tính toán chi phí, giúp k  toán phản ánh nghiệp vụ theo đúng quy định về tính phát 

sinh và tính phù hợp. 

Nội dung tài khoản: Dùng để phản ánh các khoản đƣợc ghi nhận vào 

chi phí cung ứng dịch vụ trong  ỳ. Việc hạch toán các khoản chi phí phải trả 

vào chi phí sản xuất cung ứng dịch vụ trong kỳ phải thực hiện theo đúng 

nguyên t c phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. 

Giúp cho lãnh đạo đơn vị kiểm soát các khoản chi phí, chủ động trong việc 

tính toán chi phí, giúp k  toán phản ánh nghiệp vụ theo đúng quy định về tính phát 

sinh và tính phù hợp. 

4.3.4.  Hoàn thiện tổ chức hệ thống sổ kế toán 

Viện Khoa học  ôi trƣờngáp dụng thực hiện theo hình thức k  toán 

Nhật ký chung. Hiện tại phần mềm BRAVO năm 2  9 chƣa đ p ứng đƣợc số 

lƣợng, biểu mẫu sổ k  toán. Do đ , Viện cần có những giải pháp cụ thểcó k  

hoạch nâng cấp phần mềm k  toán, yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm thực 

hiện cập nhập biểu mẫu phù hợp để phần mềm đƣợc hoàn thiện. 

Viện Khoa học  ôi trƣờng cần mở thêm các sổ k  to n nhƣ:  

Sổ chi phí sản xuất kinh doanh ( S63 – H) 

Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của Kho bạc ( S72 – H)  

Để theo dõi các khoản đ ng g p theo lƣơng nhƣ: BHXH, BHYT, 

 PCĐ, BHTN, đơn vị có thể lập Sổ theo dõi các khoản đ ng g p theo lƣơng 
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và tổ chức lƣu hành nội bộ. Sổ này sẽ đƣợc dùng để đối chi u số liệu với “ 

Thông b o tình hình đ ng bảo hiểm th ng” mà cơ quan bảo hiểm gửi cho đơn 

vị hàng tháng 

Công tác in ấn sổ k  to n cũng cần phải cải thiện tính kịp thời đ p ứng 

nhu cầu quản lý của cấp lãnh đạo, k t thúc kỳ k  toán phải đƣa vào  ho lƣu 

trữ để tránh thất lạc và dễ dàng trong việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát. Ngoài 

ra, cần có những quy định cụ thể về các loại sổ s ch liên quan đ n phần việc 

của nhân viên nào thì phải có trách nhiệm bảo quản các loại sổ sách. 

Nâng cấp phần mềm k  toán BRAVO 2  9 để c  thể đ p ứng yêu cầu 

của công t c    to n và ban lãnh đạo trong việc in c c mẫu sổ hiện hành theo 

quy định  

4.3.5.  Hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 

Việc công  hai b o c o tài chính cũng là một trong những phƣơng pháp 

để nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn tài chính của đơn vị. Công khai h t cả 

những tồn đọng để tìm biện pháp, tránh tình trạng chỉ để ý vào hình thức của 

BCTC sao cho k t quả công khai là tốt đẹp. Cần tổ chức công  hai đầy đủ các 

thông tin, báo cáo đơn vị đã thực hiện, những mặt đã làm đƣợc và chƣa làm 

đƣợc trong công tác k  toán tại Viện. 

Cần bổ sung một số mẫu báo cáo nhằm phục vụ tốt hơn cho công t c 

quản lý và lên k  hoạch hoạt động của Viện nhƣ: 

Bảng đối chi u tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân 

sách tại kho bạc nƣớc ( F02-3bH) 

Báo cáo chi ti t kinh phí dự án ( F02-2H). 

4.3.6.  Hoàn thiện tổ chức kiểm tra kế toán 

Để công tác kiểm tra nội bộ của đơn vị đƣợc phát huy hiệu quả cần phải 

xây dựng quy ch  kiểm tra cụ thể rõ ràng và đƣa ra ngay từ đầu năm đồng 

thời phổ bi n cho toàn bộ cán bộ của đơn vị đƣợc bi t.  
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Kiểm tra nội bộ phải đƣợc diễn ra thƣờng xuyên định kỳ. Viện nên đƣa 

vào quy ch  cơ quan về công tác kiểm tra k  toán. Theo đ , công t c  iểm tra 

phải đƣợc diễn ra định kỳ hàng quý  Điều này sẽ giúp bộ phận quản lý kịp 

thời n m b t thông tin về tình hình tài chính, công tác k  toán của đơn vị, từ 

đ  c  sự điều chỉnh việc sử dụng các nguồn kinh phí phù hợp và kh c phục 

ngay những sai sót xảy ra trong quá trình hạch toán k  toán.  

Kiểm tra xong phải c  báo cáo và công khai k t quả kiểm tra. Trong 

quá trình kiểm tra n u có phát hiện sai sót cần phải đề xuất biện ph p để 

hoàn thiện kịp thời. Việc kiểm tra chứng từ k  to n nên đƣợc kiểm tra 

thƣờng xuyên liên tục, chứ không phải để dồn đ n kỳ k  toán hoặc trƣớc khi 

báo cáo tài chính mới ti n hành kiểm tra lại, nhƣ vậy sẽ rất khó kh c phục. 

Ví dụ nhƣ chứng từ đ  là h a đơn đỏ của nhà cung cấp,  hi hai bên đã thực 

hiện khai báo thu  rồi, sau này mới đem ra  iểm tra, phát hiện có sai sót thì 

lúc ấy việc sửa sai sẽ rất phức tạp và gặp nhiều  h   hăn  

4.3.7.   oàn thiện  p  ụng tin học vào tổ chức c ng t c  ế to n 

Viện cần có k  hoạch bố trí thời gian và k  hoạch đào tạo bồi dƣỡng 

trình độ tin học cho các nhân viên k  toán, nhất là phần hành tin học áp dụng 

cho việc sử dụng phần mềm k  toán để khai thác tối đa hiệu quả mà phần 

mềm k  toán đem lại trong việc phản ánh, ghi chép và quản lý các nghiệp vụ 

kinh t  tài chính, việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác k  toán cần 

đƣợc thực hiện đồng bộ ở các phần hành k  toán. 

Có k  hoạch bảo trì, nâng cấp phần mềm k  toán, vì phần mềm đơn vị 

đang sử dụng là phiên bản BRAVO 2009 đã quá cũ, không còn đ p ứng đƣợc 

yêu cầu công t c    to n  

Phần mềm k  toán cần đƣợc cài đặt ở một máy tính không đƣợc k t nối 

Internet để bảo mật thông tin và giảm bớt vi rút xâm nhập. Máy dùng để cài đặt 

phần mềm phải có cấu hình tốt, dung lƣợng lớn và hiện đại. 
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Việc sửa chữa máy tính có phần mềm k  toán phải có sự giám sát của 

nhân viên k  toán và nhân viên kỹ thuật để không làm ản hƣởng đ n tài liệu k  

toán. 

Viện nên tận dụng các tiện ích của công nghệ ngân hàng hiện đại nhƣ 

thanh toán chuyển khoản qua thƣ điện tử, qua điện thoại, thông báo về tình 

hình bi n động tài khoản ngay tại thời điểm phát sinh qua di động và các thi t 

bị điện tử. 

Tăng cƣờng các trang thi t bị liên quan đ n công nghệ tin học cho các 

nhân viên, bộ phận k  toán để nâng cao hiệu quả hoạt động của việc áp dụng 

công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính nói chung và k  toán nói 

riêng. 

4.4.  Đ  u kiện thực hiện giải pháp 

4.4.1. Điều kiện phía Nhà nước.  

Hệ thống các tiêu chuẩn, ch  độ, định mức là những chuẩn mực cực kỳ 

quan trọng để đo lƣờng hiệu quả của các hoạt động. N  là điều kiện để đảm 

bảo quản lý chi tiêu đƣợc tốt hơn, làm cơ sở cho quá trình lập, chấp hành và 

quy t toán NSNN. Chính vì vậy, các cấp, ngành có liên quan cần sớm sửa đổi, 

ban hành c c văn bản ph p quy quy định về mức khoán, các ch  độ tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng các loại tài sản, phƣơng tiện làm việc, ch  độ sử 

dụng văn ph ng phẩm… C c tiêu chuẩn  hông phù hợp cần đƣợc sửa đổi bổ 

sung hoàn thiện nhƣ c c  hoản chi hội nghị, công tác phí, ti p  h ch  Đây 

cũng là giải ph p tăng cƣờng cơ ch  trong quản lý chi ngân sách bằng cách 

công khai những quy định không chính thức. 

Tổ chức tập huấn cho c c nhân viên    to n của c c đơn vị  hi ban 

hành sửa đổi luật, thông tƣ nghị định liên quan đ n công t c    to n  
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 hi cơ quan quản lý Nhà nƣớc c  thẩm quyền ra c c quy t định, thông 

tƣ, văn bản cần phải thông b o rộng  h p đ n từng đơn vị ngoài văn bản ra 

nên gửi qua phần mềm qua h m thƣ điện tử để c c đơn vị cập nhập  ịp thời . 

4.4.2. Điều kiện phía Tổng cục Môi trường 

 Đối với cơ quan chủ quản cần quan tâm tạo điều kiện hơn nữa về 

nguồn  inh phí để tăng cƣờng cơ sở vật chất, trang thi t bị máy móc, hỗ trợ 

đơn vị trong đào tạo cán bộ.  

Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, quản lý và sử 

dụng các nguồn tài chính  C  quy định thƣởng phạt rõ ràng, cần xử lý nghiêm 

những sai phạm gian lận trong quản lý tài chính, động viên  hen thƣởng kịp 

những tấm gƣơng thực hiện tốt mang hiệu quả trong sử dụng tài chính của 

đơn vị. 

4.4.3.  Điều kiện phía Viện Khoa học Môi trường 

Viện cần nghiêm chỉnh thực hiện các chính sách quản lý tài chính do 

Nhà nƣớc quy định.  

Viện cần hoàn thiện bộ quy ch  chi tiêu nội bộ, x c định rõ định mức 

thu chi của đơn vị.  

Viện cần chú ý đ n y u tố con ngƣời vì con ngƣời là y u tố quan trọng 

góp phần thực hiện tốt công tác tổ chức k  to n  Do đ , cần thƣờng xuyên 

tăng cƣờng công tác bồi dƣỡng cán bộ về chuyên môn  C c chƣơng trình đào 

tạo bồi dƣỡng cần đƣợc xây dựng theo k  hoạch, cần cụ thể hóa cho từng đối 

tƣợng, tránh tình trạng bồi dƣỡng chung dẫn đ n k t quả chất lƣợng đào tạo 

bồi dƣỡng  hông cao  Trong qu  trình đào tạo bồi dƣỡng, cần k t hợp với các 

nghiệp vụ thực t  của đơn vị để nội dung đào tạo trở nên thi t thực và giúp 

cán bộ k  toán n m b t đƣợc nghiệp vụ nhanh hơn  

 Hoàn thiện phần mềm k  toán phù hợp với đặc thù hoạt động và quản 

lý tại đơn vị. Bên cạnh đ  là đầu tƣ, trang bị hệ thống máy tính hiện đại, cấu 
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hình mạnh để thay th  c c m y tính đã cũ  ý tại bộ phận k  toán. Giúp cho 

các máy tính có thể hoạt động ổn định trong điều kiện lƣợng dữ liệu cần lƣu 

giữ ph t sinh tăng theo từng ngày. Xây dựng một mạng máy tính nội bộ gồm 

máy chủ và các máy trạm để bất kỳ k  to n nào cũng c  thể cập nhật, tra cứu 

đƣợc các nghiệp vụ kinh th  phát sinh tại đơn vị. 

 ết luận chương  : Nội dung chƣơng 4đã đƣa ra một số vấn đề cốt lõi 

để hoàn thiện tổ chức công tác k  toán trình bày những vấn đề sau: 

Một là, định hƣớng phát triển Viện Khoa học  ôi trƣờng 

Hai là, quan điểm hoàn thiện tổ chức công tác k  toán tại Viện khoa 

học môi trƣờng 

Ba là, điều kiện thực hiện giải pháp tổ chức công tác k  toán tại Viện 

Khoa học  ôi trƣờng 

Những giải pháp mà chƣơng 4 đề cập sẽ giúp cho việc tổ chức công 

tác k  toán tổ chức công tác k  toán tại Viện Khoa học  ôi trƣờng đƣợc tốt 

hơn  Tuy nhiên, để các giải ph p đƣợc thực hiện thành công thì cần có 

những điều kiện từ phía Nhà nƣớc, Tổng cục môi trƣờng và Viện Khoa học 

 ôi trƣờng 
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K T LUẬN CHUNG 

Tổ chức công t c    to n  hoa học g p phần quan trọng trong việc 

cung cấp thông tin  ịp thời và hiệu quả cho qu  trình quản lý  Nội dung quan 

trọng của c c đơn vị sự nghiệp công lập n i chung và của Viện  hoa học Môi 

trƣờng n i riêng là đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cƣờng công 

t c quản lý trong đ  c  việc xây dựng, hoàn thiện công t c tổ chức công t c 

   to n  Đây vừa là nội dung qu n triệt tinh thần của Đảng và Nhà nƣớc trong 

công cuộc xã hội h a sự nghiệp môi trƣờng, trao quyền tự chủ, tự chịu tr ch 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ m y, biên ch  tài chính đối với c c 

đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời là một bƣớc đi trong công cuộc đổi mới 

về tƣ duy và hành động trong công t c quản lý n i chung và công t c quản lý 

tài chính n i riêng của Viện  hoa học Môi trƣờng, nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động, đƣa Viện  hoa học Môi trƣờng nhanh ch ng trở nên vững mạnh  

Qua nghiên cứu, t c giả đã hệ thống h a và ph t triển những vấn đề lý 

luận về tổ chức công t c    to n ở c c đơn vị sự nghiệp công lập.Trên cơ sở 

đ ,  hảo s t thực trạng tổ chức công t c    to n tại Viện  hoa học Môi 

trƣờng hiện nay một c ch hệ thống nhất  Từ nghiên cứu lý thuy t và thực 

trạng hoạt động cũng nhƣ  hả năng vận dụng vào thực tiễn, luận văn đã nêu ra 

những quan điểm định hƣớng để từ đ  đề xuất một số giải ph p nhằm hoàn 

thiện tổ chức công t c hạch to n    to n tại Viện  hoa học Môi trƣờng đ p 

ứng đƣợc yêu cầu quản lý của đơn vị trong giai đoạn hiện nay  Hy vọng   t 

quả nghiên cứu của đề tài sẽ g p phần hoàn thiện tổ chức công t c    to n 

nhằm g p phần nâng cao chất lƣợng quản lý, hiệu quả hoạt động của c c đơn 

vị sự nghiệp công lập n i chung và của Viện  hoa học Môi trƣờng nói riêng. 

Mặc dù bản thân đã rất cố g ng, song do hạn ch  về ki n thức và điều 

kiện nghiên cứu, thời gian nghiên cứu có hạn nên ch c ch n luận văn  hông 

tránh khỏi những thi u sót cả về lý luận và thực tiễn. Kính mong nhận đƣợc 

sự góp ý và chỉ dẫn giúp đỡ của các Quý thầy cô và những cá nhân quan tâm 

nghiên cứu đ n đề tài này để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn  
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