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CHƯƠNG 1 

GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CÚU 

1.1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu 

Song hành cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì các đơn vị 
HCSN dưới sự quản lý của Nhà nước cũng từng bước được kiện toàn, góp 
phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội. Thực hiện được 
vai trò chủ đạo của mình, kinh tế Nhà nước luôn cần được đổi mới, phát 
triển và nâng cao hiệu quả. Để làm được điều đó, trước tiên cần phải làm 
tốt vai trò của từng bộ phận trong nền kinh tế Nhà nước, trong đó phải kể 
đến các đơn vị HCSN.  

Các đơn vị HCSN chính là những đơn vị quản lý như giáo dục, y tế, văn 
hóa, thông tin, khoa học công nghệ, kinh tế,… hoạt động bằng nguồn kinh phí 
của Nhà nước cấp hoặc từ các nguồn kinh phí khác như thu sự nghiệp, phí, lệ 
phí, hoạt động kinh doanh hay viện trợ không hoàn lại. Do đó, để quản lý và 
chủ động trong các khoản chi tiêu của mình, hàng năm các đơn vị HCSN phải 
lập dự toán cho từng khoản chi tiêu này. Dựa vào bản dự toán đó, Ngân sách 
Nhà nước cấp kinh phí cho các đơn vị. Chính vì vậy, kế toán không chỉ quan 
trọng đối với bản thân đơn vị mà còn quan trọng đối với NSNN. 

Trong quá trình hoạt động, các đơn vị này phải có trách nhiệm chấp 
hành quy định của Luật NSNN, các tiêu chuẩn định mức, các quy định 
về chế độ kế toán HCSN do Nhà nước ban hành. Cụ thể là đáp ứng yêu 
cầu về quản lý kinh tế - tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi quỹ 
NSNN, quản lý tài sản công, nâng cao chất lượng công tác kế toán và 
hiệu quả quản lý trong các đơn vị HCSN. Vì thế, công tác kế toán trong 
đơn vị HCSN phải đảm bảo được tính thống nhất giữa kế toán và yêu cầu 
quản lý của Nhà nước và đơn vị; đảm bảo sự thống nhất về nội dung, 
phương pháp của kế toán với các chế độ kế toán hiện hành của Nhà 
nước; đảm bảo sự phù hợp với đặc thù của đơn vị,... 
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Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày 

càng phát triển, cùng với quá trình hội nhập của nền kinh tế thì các hoạt động 

sự nghiệp ngày càng phong phú và đa dạng, góp phần quan trọng vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để các hoạt động sự nghiệp thực sự vận hành 

theo cơ chế thị trường thì phải có phương hướng và giải pháp phát triển phù 

hợp. Một trong những biện pháp được quan tâm đó là hoàn thiện tổ chức công 

tác kế toán tại các đơn vị. 

Với vai trò đó, công tác kế toán trong các đơn vị HCSN phải có kế 

hoạch tổ chức công tác bằng số liệu để quản lý và để kiểm soát nguồn 

kinh phí; Tình hình sử dụng quyết toán kinh phí; Tình hình quản lý và sử 

dụng các loại vật tư tài sản công; Tình hình chấp hành dự toán thu, chi 

và thực hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước ở đơn vị HCSN. 

Đồng thời, kế toán HCSN với chức năng thông tin mọi hoạt động kinh tế 

phát sinh trong quá trình chấp hành NSNN được Nhà nước sử dụng như 

một công cụ sắc bén trong việc quản lý NSNN, góp phần đắc lực vào 

việc sử dụng vốn một cách tiết kiệm và hiệu quả cao. 

Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung là một trường trực thuộc Bộ 

Công Thương, là một đơn vị SNCL, là nơi cung cấp cho xã hội những sản 

phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao; góp phần phát triển 

nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 

hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những năm qua, Nhà nước ban hành nhiều 

chủ trương, chính sách mới đối với hoạt động của các cơ sở giáo dục nhằm 

thực hiện xã hội hóa giáo dục và đào tạo, đã tạo ra hành lang pháp lý cho các 

đơn vị sự nghiệp nói chung và các cơ sở giáo dục nói riêng trong việc phát 

huy quyền tự chủ để phát triển đơn vị, tăng thu nhập cho công chức, viên 

chức, người lao động và giảm dần sự phụ thuộc vào NSNN. Vì thế, thực hiện 

chủ trương đổi mới và nâng cao hướng hoạt động, Nhà trường đã chủ động cơ 
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cấu lại bộ máy tổ chức, tăng cường công tác quản lý trong đó chú trọng đến 

việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán. Việc đánh giá thực trạng tổ chức 

công tác kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung để có thể sử 

dụng kế toán như một công cụ quản lý tài chính đắc lực. Tổ chức công tác kế 

toán khoa học và hợp lý không những đảm bảo cho việc thu nhận, hệ thống 

hoá thông tin kế toán đầy đủ, kịp thời, đáng tin cậy phục vụ cho công tác quản 

lý kinh tế, tài chính mà còn giúp quản lý chặt chẽ tài sản.  

Thực tế cho thấy, công tác tổ chức kế toán tại Trường Đại học Công 

nghiệp Việt- Hung mặc dù đang từng bước hoàn thiện nhưng vẫn còn nhiều 

bất cập, còn bị động khi chuyển đổi sang cơ chế tài chính mới, chưa xây dựng 

được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Do đó, 

thông tin do kế toán mang lại chủ yếu chỉ mang tính chất báo cáo hành chính, 

ít có tác dụng thiết thực trong việc phân tích tình hình tài chính của đơn vị, 

tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí của Nhà nước. Với yêu cầu vừa phát 

triển qui mô, vừa đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo, vừa phải huy động và 

sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực từ NSNN và các nguồn thu sự 

nghiệp đòi hỏi tổ chức công tác kế toán Nhà trường phải khoa học và phù hợp 

với thực tiễn hoạt động của đơn vị.  

Qua khảo sát, điều tra tại Trường và nghiên cứu lý luận về tổ chức hạch 

toán kế toán trong các đơn vị HCSN đồng thời tổng kết hoạt động tài chính kế 

toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung, bên cạnh những ưu điểm tôi 

nhận thấy một số vấn đề còn tồn tại trong công tác kế toán, liên quan tới việc 

cung cấp thông tin kế toán và kiểm tra đánh giá tại đơn vị làm ảnh hưởng tới 

công tác quản lý và ra quyết định. Từ thực tiễn yêu cầu đặt ra tôi đã chọn đề tài:  

“Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Công 

nghiệp Việt - Hung” làm luận văn tốt nghiệp.  
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1.2.  Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Đề tài luận văn nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán trong các đơn 

vị nói chung và tại các trường công lập nói riêng là đề tài được nhiều nhà 

nghiên cứu đề cập, trong  đó có các đề tài khoa học, bài báo, tạp chí, bài 

viết tham luận hội thảo khoa học; nội dung các công trình nghiên cứu này 

mang tính định hướng, đề cập từ những quan điểm về cơ chế, chính sách 

đến các giải pháp về đổi mới và hoàn thiện phục vụ phát triển kinh tế xã 

hội nói chung như: 

Về luận án, thực tế đã có nhiều tác giả nghiên cứu. Công trình của tác giả 

Nguyễn Thị Minh Hường (2004), đề tài: "Tổ chức kế toán trong ở các trường 

Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Tác giả đã đã hệ thống hóa được 

những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán nói chung áp dụng trong mọi 

đơn vị kế toán như khái niệm về kế toán và tổ chức kế toán, vai trò của tổ 

chức kế toán, các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận, các nội dung cơ 

bản của tổ chức kế toán. Nghiên cứu của tác giả đã phản ánh khá rõ nét thực 

trạng tổ chức kế toán tại các trường đại học trực  thuộc Bộ GD&ĐT. Đồng 

thời, tác giả phân tích, đánh giá và chỉ ra một số tồn tại bất cập trong thực tiễn 

tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị này. Từ đó, luận án đề ra các giải  pháp 

tập trung chủ yếu đề cập đến hoàn thiện công tác quản lý tài chính và tổ chức 

kế toán dưới góc độ kế toán tài chính. Tuy nhiên, nghiên cứu của tác giả nặng 

về  mô tả thực trạng tổ chức kế toán trong các trường đại học trực thuộc Bộ 

GD&ĐT, các phân tích, đánh giá còn mang tính chủ quan do phương pháp 

nghiên cứu của  tác giả chưa chỉ rõ nguồn dữ liệu sơ cấp, nguồn dữ liệu thứ 

cấp và việc vận dụng các phương pháp: Điều tra, khảo sát, tổng hợp, phân 

tích, so sánh trong nghiên cứu như thế nào. 

Theo Hoàng Lê Uyên Thảo (2012): “Hoàn thiện tổ chức công tác kế 

toán tại Trường Cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi miền Trung”, Luận 
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văn thạc sỹ kinh tế. Tác giả đã nêu được cơ sở lý thuyết cơ bản về tổ chức 

công tác kế toán và đưa ra được một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện 

tổ chức công tác kế toán tại đơn vị, đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát 

triển chung của Trường Cao đẳng công nghệ và thủy lợi miền Trung.  

Nhằm đáp ứng được yêu cầu quản lý kinh tế - tài chính, tăng cường quản 

lý kiểm soát chi quỹ Ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản công, nâng cao chất 

lượng công tác kế toán và hiệu quả quản lý các đơn vị hành chính sự nghiệp 

của Phạm Thị Hòa (2011): “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường 

Tiểu học Trần Phú”, Đặng Quỳnh Trinh (2016): “Hoàn thiện tổ chức công 

tác kế toán tài sản cố định tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh 

doanh”,... đã nhận thức rõ tầm quan trọng của kế toán hành chính sự nghiệp 

trong các đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động dưới sự quản lý của Nhà 

nước, các đề tài nghiên cứu đã nâng cao hiểu biết về vị trí vai trò của công tác 

quản lý tài chính – kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, đề xuất các 

giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng quản lý tại các trường. 

Trên phạm vi quốc tế, lĩnh vực tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị 

sự nghiệp, chỉ có một số ít tác giả nghiên cứu. Các tác giả Earl R.Wilson, Leo 

E.Hay, Susan C.Kattelus đã cùng tham gia một số công trình và viết cuốn 

sách “Kế toán Nhà nước và các tổ chức phi lợi nhuận” (Accounting for 

Governmental and Nonpofit Entities). Đây là một công trình nghiên cứu khá 

công phu về các khía cạnh khác nhau hoạt động của các đơn vị HCSN nói 

chung. Các nội dung nghiên cứu trong cuốn sách bao gồm các nguyên tắc kế 

toán chung được chấp nhận, hướng dẫn cách thức ghi nhận các sự kiện, cách 

thức lập báo cáo tài chính cuối kỳ. Nghiên cứu cũng đi sâu vào phân tích đặc 

thù hoạt động của một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù như tổ chức kế toán 

trong các trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang. 

Do điều kiện kinh tế xã hội thay đổi theo từng năm, ở thời điểm hiện tại 
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do sự phát triển của kinh tế thị trường nên các nghiên cứu đã có phần hạn chế. 

Để phù hợp hơn với nhu cầu của nền kinh tế mới, tác giả mạnh dạn nghiên 

cứu sâu hơn về tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt 

- Hung nhằm đóng góp ý kiến cho nhu cầu của nhà quản lý và nâng cao chất 

lượng cho đơn vị trong thời gian sắp tới. 

1.3. Nhiệm vụ và mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

 * Nhiệm vụ: 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại 

các đơn vị sự nghiệp. 

- Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học 

Công nghiệp Việt- Hung  từ đó, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại hiện có trong 

tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong 

tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung. 

 * Mục tiêu: Nâng cao chất lượng tổ chức công tác kế toán nhằm phục 

vụ yêu cầu  quản lý tài chính.  

1.4. Phương pháp nghiên cứu 

Tác giả đã sử dụng một số phương pháp khác nhau để nghiên cứu gồm:  

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Là phương pháp thu thập công tác 

dựa trên việc tham khảo các công trình nghiên cứu khoa học, bài viết liên 

quan đến đề tài nghiên cứu, đọc sách báo, tạp chí, các văn bản pháp luật liên 

quan đến đề tài nghiên cứu. Khi nghiên cứu đề tài, tôi lựa chọn các tài liệu kế 

toán năm 2016 tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung bao gồm: Chứng 

từ kế toán, Danh mục tài khoản, Sổ nhật ký chung, Sổ cái, Sổ chi tiết, Báo cáo 

tài chính, ngoài ra còn có các tài liệu về hồ sơ nhân sự, phần mềm kế toán,.... 

- Phương pháp phát phiếu điều tra: Là dùng một tổ chức câu hỏi theo 

những nội dung xác định nhằm thu thập những công tác khách quan nói lên 
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nhận thức và thái độ của một đối tượng nào đó về một vấn đề. Sử dụng phiếu 

điều tra thiết kế bảng hỏi để đánh giá về tình hình tổ chức công tác kế toán tại 

Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung. (Phụ lục 09) 

- Phương pháp phỏng vấn: Là phương pháp thu thập công tác dựa trên cơ 

sở quá trình giao tiếp bằng lời nói có tính đến mục đích đặt ra. Phương pháp 

phỏng vấn được tác giả thực hiện trước và sau khi phát phiếu điều tra. Trước 

đó, thực hiện phỏng vấn để có được thông tin cơ bản và thực trạng tổ chức 

công tác kế toán tại đơn vị. Sau khi phát phiếu điều tra, để tìm hiểu rõ hơn, 

giải thích rõ hơn vấn đề thì tác giả tiến hành phỏng vấn để giải đáp những 

điều chưa rõ khi thu thập thông tin qua phiếu điều tra. Trình tự như sau: 

+ Bước 1: Lên kế hoạch phỏng vấn 

Xác định mục đích phỏng vấn 

Xác định đối tượng phỏng vấn 

Thời gian và địa điểm phỏng vấn 

Xây dựng các câu hỏi phỏng vấn 

+ Bước 2: Tiến hành phỏng vấn 

Phỏng vấn kế toán trưởng và các kế toán viên, thủ quỹ bằng các câu hỏi 

và sử dụng các phương tiện để lưu trữ thông tin như máy ghi âm, sổ sách ghi 

chép lại,... 

- Phương pháp phân tích số liệu: Sau khi thu thập dữ liệu bằng các 

phương pháp nêu trên, tác giả tiến hành tổ chức hóa, xử lý và cung cấp 

công tác bằng phương pháp phân tích dữ liệu. Mục đích của phương 

pháp này là phân tích các công tác đầu vào đã thu thập để đưa ra các 

công tác, kết luận phù hợp. 

(Phiếu phỏng vấn phụ trách kế toán được trình bày tại Phụ lục 01) 

1.5. Câu hỏi nghiên cứu 

Câu hỏi nghiên cứu nhằm thực hiện các mục tiêu nghiên cứu, giải quyết 
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các vấn đề: 

- Tổ chức công tác kế toán ở đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện 

như thế nào? 

- Tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung 

được thực hiện ra sao, đã đáp ứng được yêu cầu quản lý chưa, đã đạt hiệu quả 

chưa? 

- Tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung  

cần phải thực hiện như thế nào vừa để đáp ứng được yêu cầu quản lý vừa phù 

hợp với tình hình thực tế tại đơn vị? 

1.6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu:  

+ Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán tại 

đơn vị sự nghiệp công lập nói chung. 

+ Đề tài nghiên cứu tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học 

Công nghiệp Việt- Hung nói riêng 

- Phạm vi nghiên cứu:   

+ Về thời gian: Năm 2016 

+ Về không gian: Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại Trường  

Đại học Công nghiệp Việt- Hung. 

+ Về nội dung nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu các  

vấn đề trong tổ chức công tác kế toán tài chính tại Trường Đại học Công 

nghiệp Việt- Hung. 

1.7. Nội dung chi tiết 

Luận văn gồm bốn chương: 

Chương 1: Giới thiệu về vấn đề nghiên cứu 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự 

nghiệp công lập 
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Chương 3: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Công 

nghiệp Việt - Hung 

Chương 4: Thảo luận và kiến nghị tổ chức công tác kế toán tại Trường 

Đại học Công nghiệp Việt- Hung. 

Kết luận chương 1 

 Trong chương 1 luận văn đã đưa ra tổng quan về vấn đề nghiên cứu. 

Xuất phát từ lí do lựa chọn đề tài, tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, 

tác giả đã xác định mục đích, nhiệm vụ và câu hỏi nghiên cứu, từ đó xác định 

đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.  

 Ở chương 1, tác giả đã đưa ra kết cấu chung của luận văn. Tác giả đã có 

cái 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 chương tiếp theo.  
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC  

KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

2.1. Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập 

2.1.1. Khái niệm, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập 

Đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị do cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Các 

đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nhằm phục vụ công tác quản lý điều 

hành của Nhà nước hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trong các ngành và 

lĩnh vực theo quy định của pháp luật phục vụ cho các nhu cầu, lợi ích chung 

thiết yếu, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của tổ chức cá nhân, đảm bảo công 

bằng trong phân phối và khả năng tiếp cận bình đẳng giữa mọi công dân nhất 

là các dịch vụ cơ bản.  

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

vị sự nghiệp “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” [6, tr29]. Đơn vị sự nghiệp có nhiều loại, có chức 

năng và nhiệm vụ khác nhau, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.  

Trong các đơn vị sự nghiệp công lập đều sử dụng Ngân sách Nhà nước 

nên hệ thống kế toán phải tuân theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và 

Hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước để phục vụ công tác quản lý và thống 

kê. Theo Điều 1 - Điểm 2 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 06/4/2015 của 

Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thì “Đơn 
vị SNCL 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” [17,tr1].  
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Như vậy, các đơn vị sự nghiệp công lập được quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm trong tổ chức công việc, sắp xếp bộ máy tổ chức, sử dụng lao 

động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy mọi 

khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho xã hội và 

tăng nguồn thu nhằm từng bước giải quyết thu nhập cho người lao động. 

Có nhiều tiêu thức để phân loại đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 

một số cách phân loại cơ bản như sau: 

* Căn cứ vào mức độ tự đảm bảo chi hoạt động từ nguồn thu sự 
nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại để thực hiện quyền tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về tài chính như sau: 

        + Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ kinh phí cho hoạt 

động thường xuyên là những đơn vị có nguồn thu sự nghiệp đủ trang trải toàn 

bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, Nhà nước không phải cấp kinh phí cho 
hoạt động của đơn vị. 

        + Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt 

động thường xuyên là những đơn vị có nguồn thu sự nghiệp chưa đủ để 

trang trải toàn bộ chi phí cho hoạt động thường xuyên của mình, phần còn 

lại được Ngân sách Nhà nước cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp bảo đảm 

một phần kinh phí hoạt động).  

        + Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp thấp, đơn vị sự nghiệp không có nguồn 

thu được Nhà nước cấp toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức 

năng, nhiệm vụ do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động (gọi tắt là đơn 

vị sự nghiệp do NSNN bảo đảm toàn bộ chi 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 tế, đảm bảo xã hội 
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- Đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa 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 Ngư, Thủy lợi  

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

       * Căn cứ theo phân cấp quản lý Ngân sách thì đơn vị sự nghiệp công lập 

được chia thành:  

- Đơn vị dự toán cấp I: Là đơn vị trực tiếp nhận dự toán Ngân sách 

hàng năm do các cấp có thẩm quyền giao, phân bổ dự toán cho các đơn vị cấp 

dưới, chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc tổ chức, thực hiện công tác kế 

toán, quyết toán Ngân sách của đơn vị mình, quyết toán Ngân sách của các 

đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc theo quy định và trực tiếp giải quyết các 

vấn đề có liên quan đến kinh phí với cơ quan tài chính.  

- Đơn vị dự toán cấp II: Là đơn vị trực thuộc của đơn vị dự toán cấp I, 

có nhiệm vụ quản lý kinh tế ở cấp trung gian, là cầu nối giữa đơn vị dự toán 

cấp I và cấp III trong hệ thống. Đơn vị dự toán cấp II nhận dự toán Ngân sách 

của đơn vị dự toán cấp I và phân bổ cho đơn vị dự toán cấp III trực thuộc, có 

nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán và quyết toán Ngân sách của 

mình và cấp dưới trực thuộc. 

- Đơn vị dự toán cấp III: Là đơn vị trực tiếp sử dụng NSNN để thực 

hiện nhiệm vụ Nhà nước giao. Đơn vị này nhận dự toán Ngân sách từ đơn vị 

dự toán cấp II hoặc cấp I (nếu không có cấp II) và tổ chức thực hiện chế độ kế 

toán và công tác quyết toán kinh phí của đơn vị mình. 

2.1.2. Đặc đ iểm hoạt  động và đặc đ iểm quản lý của đơn v ị sự nghiệp 

công lập 

 a) Đặc điểm hoạt động: 



13 

 

Các đơn vị sự nghiệp công lập gồm nhiều hoạt động trong nhiều 

lĩnh vực với các chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, các đơn vị 

sự nghiệp công lập có  đặc điểm hoạt động chung là: 

- Được quyết định thành lập bởi Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn hay quản lý nhất định và hoạt động của các đơn vị này đều 

được duy trì và trang trải bằng nguồn NSNN là chủ yếu theo nguyên tắc 

không bồi hoàn trực tiếp. 

- Mục đích hoạt động của các đơn vị SNCL là không vì lợi nhuận, chủ 

yếu phục vụ lợi ích cộng đồng. 

- Sản phẩm của các đơn vị SNCL là sản phẩm mang lại lợi ích chung 

có tính bền vững, lâu dài cho xã hội. 

- Hoạt động của các đơn vị SNCL luôn gắn liền và bị chi phối bởi các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. 

b) Đặc điểm quản lý:  

 Theo tác giả Nghiêm Văn Lợi (2008), giáo trình Quản trị tài chính đơn 

vị hành chính sự nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội thì: “Một số kiểu cơ cấu tổ 

chức bộ máy quản lý và các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy 

quản lý”  [tr43]: 

  Cơ cấu theo trực tuyến: Cơ cấu theo thực tuyến là một mô hình tổ chức 

quản lý, trong đó nhà quản trị ra quyết định và giám sát trực tiếp đối với cấp 

dưới và ngược lại, mỗi người cấp dưới chỉ nhận sự điều hành và chịu trách 

nhiệm trước một người lãnh đạo trực tiếp cấp trên .  

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

chức trong đó từng chức năng quản lý được tách riêng do một bộ phân một cơ 

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

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

của mình .  
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 Cơ cấu theo trực tuyến – chức năng: Cơ cấu này là sự kết hợp của cơ 

cấu theo trực tuyến và cơ cấu theo chức năng. Theo đó, mối quan hệ giữa cấp 

dưới và cấp trên là một đường 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 tuyến.  

  Cơ cấu theo trực tuyến – tham mưu: Cơ cấu này có đặc điểm là người 

lãnh đạo ra mệnh lệnh và chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của 

mình, khi gặp các vấn đề phức tạp người lãnh đạo phải tham khảo ý kiến của 

các chuyên gia ở bộ phận tham mưu giúp việc. 

2.1.3. Đặc điểm quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập 

2.1.3.1. Nội dung thu và nhiệm vụ chi của đơn vị sự nghiệp công lập 

a) Nội dung thu của đơn vị sự nghiệp công lập 

* Nguồn NSNN cấp 

- Kinh phí cho các hoạt động thường xuyên của đơn vị. 

- Kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp 

bộ, ngành, chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ đột xuất khác 

được cấp có thẩm quyền giao. 

- Kinh phí thanh toán cho đơn vị theo chế độ đặt hàng để thực hiện các 

nhiệm vụ của Nhà nước đặt hàng như điều tra, quy hoạch, khảo sát,… theo 

giá hoặc khung giá do Nhà nước quy định. 

- Kinh phí cấp để thực hiện tinh giản biên chế theo chế độ do nhà nước 

quy định đối với số lao động trong biên chế thuộc diện tinh giản. 

- Vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ 

hoạt động sự nghiệp theo dự án và kế hoạch hàng năm, vốn đối ứng cho các 

dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Riêng đối với đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí, được NSNN cấp 

kinh phí hoạt động thường xuyên, mức kinh phí được cấp ổn định trong thời 
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kỳ ổn định là 3 năm và hàng năm được tăng thêm theo tỷ lệ do cấp có thẩm 

quyền quyết định. Hết thời kỳ ổn định 3 năm, mức NSNN bảo đảm sẽ được 

xác định lại cho phù hợp. 

* Nguồn thu sự nghiệp của đơn vị 

- Phần được để lại từ số thu phí và lệ phí thuộc NSNN do đơn vị thu 

theo quy định. 

- Thu từ hoạt động sản xuất cung ứng dịch vụ. Mức thu này do thủ 

trưởng các đơn vị quyết định theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí và có 

tích lũy. 

- Các khoản thu sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật nếu có. 

* Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật như viện trợ, vay tín dụng, 

vốn huy động của cán bộ viên chức trong đơn vị, nguồn vốn liên doanh, liên 

kết của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

b) Nhiệm vụ chi các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập 

* Chi thường xuyên: 

- Các khoản chi thanh toán cho cá nhân, bao gồm: Tiền lương và các 

khoản phụ cấp có tính chất lương, tiền công, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, các 

khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp, kinh phí công đoàn); các khoản thanh toán khác cho cá nhân như 

khám sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động,… 

- Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn, bao gồm: Chi thanh toán 

dịch vụ công cộng, chi vật tư, văn phòng phẩm, chi thông tin, tuyên 

truyền, liên lạc, hội thảo, công tác phí trong nước; chi các đoàn đi công 

tác nước ngoài; đón các đoàn khách nước ngoài vào Việt Nam, chi phí 

thuê mướn, chi phí nghiệp vụ chuyên môn. 
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- Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, sửa chữa 

thường xuyên tài sản cố định phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo 

dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng. 

- Chi các khoản chi phát sinh khác. 

* Chi không thường xuyên: 

- Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định gồm:  

  + Kinh phí để mua các tài sản cố định có giá trị lớn, sửa chữa lớn tài 

sản cố định mà kinh phí thường xuyên không áp dụng được. 

  + Kinh phí thực hiện đề án cấp trang thiết bị và phương tiện làm việc 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm 

quyền giao: 

  + Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền 

giao sau thời điểm cơ quan đã được giao kinh phí thực hiện chế độ tự chủ. 

  + Kinh phí bố trí để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù như: Kinh phí hỗ 

trợ, bồi dưỡng, phụ cấp cho tổ chức, cá nhân ngoài cơ quan theo quy định; 

kinh phí chi những vấn đề khác khi cấp có thẩm quyền giao. 

- Kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế lớn được bố trí riêng. 

- Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế. 

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.  

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm 

quyền duyệt. 

- Kinh phí nghiên cứu khoa học. 

2.1.3.2. Quy trình quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập 

Để đạt được những mục tiêu đề ra, công tác quản lý tài chính đơn vị sự 

nghiệp bao gồm ba khâu công việc:  
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Thứ nhất: Lập dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước trong phạm vi 

được cấp có thẩm quyền giao hàng năm;  

Thứ hai: Tổ chức chấp hành dự toán thu, chi tài chính hàng năm theo 

chế độ, chính sách của Nhà nước;  

Thứ ba: Quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước. 

* Lập dự toán thu chi ngân sách Nhà nước 

Lập dự toán sử dụng kinh phí là quá trình phân tích, đánh giá giữa 

khả năng và nhu cầu các nguồn tài chính để xây dựng các chỉ tiêu thu chi 

ngân sách hàng năm một cách đúng đắn, có căn cứ khoa học và thực tiễn.  

- Các đơn vị SNCL thể lựa chọn một trong trong hai phương pháp sau: 

+ Phương pháp lập dự toán trên cơ sở quá khứ: Là phương pháp xác 

định các chỉ tiêu dự toán dựa vào kết quả hoạt động thực tế của kỳ liền kề 

trước đó và điều chỉnh theo tỷ lệ tăng trưởng và tỷ lệ lạm pháp dự kiến. 

Như vậy phương pháp đơn giản, dễ thực hiện và thường áp dụng đối với 

hoạt động tương đối ổn định như hoạt động chi thường xuyên. Tuy nhiên 

theo tôi nếu lập dự toán theo phương pháp này thì mọi hoạt động vẫn diễn 

ra theo khuôn mẫu cũ và ổn định không khuyến khích phát triển, cải tiến 

hiệu quả hoạt động. 

+ Phương pháp lập dự toán không dựa trên cơ sở quá khứ: Là 

phương pháp xác định các chỉ tiêu trong dự toán dựa vào nhiệm vụ, mục 

tiêu hoạt động của năm kế hoạch phù hợp với điều kiện hiện có của đơn vị 

chứ không dựa trên kết quả thực tế của năm trước. Đây là phương pháp lập 

dự toán phức tạp hơn do không dựa vào số liệu, kinh nghiệm có sẵn. 

Phương pháp này thường được áp dụng để lập các dự toán chi của các hoạt 

động không thường xuyên như hoạt động theo đơn đặt hàng, hoạt động sửa 

chữa TSCĐ đột xuất,.. Tuy nhiên, lập dự toán theo phương pháp này sẽ 

đánh giá được một cách chi tiết hiệu quả chi phí hoạt động của đơn vị tránh 
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tình trạng mất cân đối giữa công việc và chi phí giúp các đơn vị lựa chọn 

được cách thức tối ưu nhất để đạt được mục tiêu đề ra. 

Khi lập dự toán Ngân sách, các đơn vị sự SNCL phải phản ánh đầy đủ 

các khoản thu, chi theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có 

thẩm quyền ban hành, kể cả các khoản thu, chi từ nguồn viện trợ. Trong quá 

trình lập dự toán Ngân sách phải lập đúng mẫu biểu, thời gian theo đúng quy 

định và lập chi tiết theo mục lục NSNN. Dự toán Ngân sách của các đơn vị 

SNCL được gửi đúng thời hạn đến các cơ quan chức năng theo quy định của 

pháp luật. 

- Lập dự toán thu chi:  

Lập dự toán năm đầu thời kỳ ổn định phân loại đơn vị sự nghiệp: căn 

cứ vào chức năng, nhiệm vụ của năm kế hoạch, chế độ chi tiêu tài chính của 

năm trước liền kề; đơn vị lập dự toán thu chi năm kế hoạch. Cụ thể: 

- Dự toán thu, chi thường xuyên: 

+ Dự toán thu: 

Dự toán thu thường xuyên được lập theo phương pháp dựa trên cơ sở 

quá khứ.  

Dự toán thu các khoản khoản thu phí, lệ phí được căn cứ vào đối tượng 

thu, mức thu và tỷ lệ được để lại chi theo quy định của cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền. Dự toán các khoản thu sự nghiệp được căn cứ vào kế hoạch hoạt 

động dịch vụ và mức thu do đơn vị quyết định hoặc theo hợp đồng đơn vị đã 

ký kết.  

+ Dự toán chi thường xuyên được lập chi tiết cho từng loại nhiệm vụ 

như: chi thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ Nhà nước giao; chi 

phục vụ cho công tác thu phí và lệ phí, chi hoạt động dịch vụ theo các quy 

định hiện hành. Dự toán chi thường xuyên được lập theo phương pháp dựa 

trên cơ sở quá khứ.  
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- Dự toán chi không thường xuyên, đơn vị lập dự toán của từng nhiệm 

vụ chi theo quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với nhiệm vụ được 

giao mà không căn cứ vào kết quả hoạt động trước đó. Vì thế, phương pháp 

lập không dựa trên cơ sở quá khứ được sử dụng để lập dự toán này.  

Lập dự toán 2 năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định phân loại đơn vị sự 

nghiệp được quy định như sau: 

- Đối với dự toán thu, chi hoạt động thường xuyên: Sử dụng phương 

pháp lập dự toán dựa trên cơ sở quá khứ.  

- Đối với dự toán thu, chi không thường xuyên: Sử dụng phương pháp 

lập dự toán không dựa trên cơ sở quá khứ. Lập dự toán của từng nhiệm vụ chi 

theo quy định hiện hành của Nhà nước.  

Dự toán thu, chi của đơn vị phải có thuyết minh cơ sở tính toán, chi tiết 

theo tưng nội dung thu, chi gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để xem xét 

tổng hợp gửi Bộ, ngành chủ quản. 

Việc lập dự toán thu, chi Ngân sách phải được thực hiện ở năm Ngân 

sách trước.   

- Giao dự toán: 

Sau khi dự toán của đơn vị được phê duyệt, Bộ chủ quản (đối với đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc trung ương); cơ quan chủ quản địa phương (đối với 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc địa phương) ra quyết định giao dự toán thu, chi 

Ngân sách.  

* Chấp hành dự toán sử dụng kinh phí: 

Là việc sử dụng tổng hợp các biện pháp kinh tế, tài chính, hành chính 

nhằm biến các chỉ tiêu ghi thu, ghi chi trong dự toán Ngân sách của đơn vị 

SNCL thành hiện thực. Trên cơ sở dự toán Ngân sách được giao các đơn vị 

SNCL tổ chức triển khai, thực hiện, đưa ra các biện pháp để thực hiện nhiệm 
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vụ thu chi được giao đảm bảo đúng mục đích, chế độ qui định, tiết kiệm và 

hiệu quả. 

Trong cơ chế tự chủ tài chính, thước đo các khoản chi của đơn vị có 

chấp hành đúng dự toán hay không chính là quy chế chi tiêu nội bộ. Quy 

chế chi tiêu nội bộ là căn cứ để Thủ trưởng đơn vị điều hành việc sử dụng 

và quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên, là cơ sở pháp lý để KBNN 

kiểm soát chi. Những nội dung chi trong quy chế chi tiêu nội bộ đã có tiêu 

chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì phải thực hiện 

theo đúng quy định của Nhà nước. Những nội dung chi cần thiết phục vụ 

cho hoạt động của đơn vị trong quy chế chi tiêu bộ nhưng Nhà nước chưa 

ban hành chế độ thì Thủ trưởng đơn vị có thể xây dựng mức chi cho từng 

nhiệm vụ, nội dung công việc trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị.  

Quy trình sử dụng kinh phí tại các đơn vị sự nghiệp công lập được thực 

hiện như sau: 

- Các hình thức cấp phát kinh phí: 

Các đơn vị sự nghiệp công lập nhận kinh phí từ NSNN theo hai hình 

thức chủ yếu sau: 

+ Hình thức chi trả thanh toán theo dự toán từ Kho bạc Nhà nước, 

áp dụng cho các khoản chi thường xuyên trong dự toán được giao đối với 

các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổng công ty 

Nhà nước được hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên theo quy 

định của pháp luật. 

Kinh phí có thể được cấp toàn bộ theo quyết định giao dự toán vào đầu 

năm Ngân sách hoặc cấp bổ sung, cấp theo từng chương trình, nhiệm vụ cụ 

thể mà Nhà nước giao cho đơn vị trong năm Ngân sách. 

+ Hình thức chi trả, thanh toán bằng hình thức lệnh chi tiền áp dụng 

cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội không có quan hệ thường 
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xuyên với Ngân sách, các khoản chi trả nợ, viện trợ, các khoản chi bổ sung từ 

ngân sách cấp trên cho Ngân sách cấp dưới và một số khoản chi khác theo 

quyết định của thủ trưởng cơ quan tài chính. 

Tại các đơn vị sự nghiệp công lập, hình thức sử dụng chủ yếu là chi trả 

thanh toán theo dự toán từ Kho bạc Nhà nước.  

- Sử dụng kinh phí để được chi trả thanh toán: 

 + Các khoản chi trả thanh toán đã được thẩm quyền giao dự toán hay 

nói cách khác các nội dung chi phải có trong dự toán được giao 

+ Các khoản chi trả thanh toán phải đúng chế độ, tiêu chuẩn định 

mức được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý sử dụng 

tài sản công. 

+ Các khoản chi thanh toán đã được thủ trưởng đơn vị hoặc người được 

ủy quyền quyết định chi 

+ Có đầy đủ hồ sơ chứng từ hợp pháp, hợp lệ liên quan đến từng 

khoản chi.  

Trình tự rút dự toán kinh phí tại Kho bạc Nhà nước: 

Bước 1: Đầu năm đơn vị gửi KBNN nơi giao dịch các tài liệu gồm 

dự toán chi Ngân sách được giao; quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử 

dụng tài sản công,... 

Bước 2: Khi có nhu cầu chi lập hồ sơ thanh toán gửi KBNN nơi giao 

dịch gồm: Giấy rút dự toán Ngân sách Nhà nước của đơn vị ghi rõ nội dung 

chi và chi chi tiết theo đúng quy định của Mục lục Ngân sách Nhà nước cùng 

các hồ sơ chứng từ thanh toán phù hợp với từng khoản chi theo quy định của 

pháp luật hiện hành. Trường hợp phát sinh các khoản chi cần thiết cấp bách 

trong phạm vi dự toán Ngân sách Nhà nước được giao, nhưng vượt quá nhu 

cầu chi đơn vị đã gửi Kho bạc Nhà nước thì KBNN vẫn chi, song phải báo 

cáo kịp thời với cơ quan tài chính đồng cấp để chủ động cân đối nguồn.  
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Bước 3: Kho bạc thực hiện kiểm tra hồ sơ với các nội dung: Đảm bảo 

các khoản chi có trong dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức Ngân sách 

do cơ quan có thẩm quyền quy định hoặc theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn 

vị; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ chứng từng theo quy định của 

từng khoản chi. Nếu các khoản chi đủ điều kiện theo quy định thì Kho bạc 

thực hiện thanh toán cho đơn vị và các đối tượng được thanh toán.   

- Đối với kinh phí chi hoạt động thường xuyên: Trong quá trình thực 

hiện, đơn vị được điều chỉnh các nội dung chi, các nhóm mục chi trong dự 

toán chi được cấp có thẩm quyền giao cho phù hợp với tình hình thực tế tại 

đơn vị, đồng thời gửi cơ quan quản lý cấp trên và Kho bạc Nhà nước nơi đơn 

vị mở tài khoản để theo dõi, quản lý, thanh toán và quyết toán. Kết thúc năm 

Ngân sách, kinh phí do Ngân sách chi hoạt động thường xuyên và các khoản 

thu sự nghiệp chưa sử dụng hết, đơn vị được chuyển sang năm sau để tiếp tục 

sử dụng. Ngoài khoản chi đầu tư XDCB, các khoản chi không thường xuyên 

khác được quản lý theo cơ chế như đối với các khoản chi thường xuyên. 

- Đối với kinh phí cho hoạt động không thường xuyên: Khi điều chỉnh 

các nhóm mục chi, nhiệm vụ chi, kinh phí cuối năm chưa sử dụng hoặc chưa 

sử dụng hết, thực hiện theo quy định (được chuyển sang năm sau hoặc hủy bỏ 

dự toán); 

 * Quyết toán kinh phí đã sử dụng: 

Là khâu cuối cùng của chu trình quản lý tài chính. Đây là quá trình 

kiểm tra, tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện dự toán và là cơ sở để đánh 

giá, phân tích kết quả chấp hành dự toán thu chi từ đó rút ra kinh nghiệm cho 

các kỳ tiếp theo. Nội dung của quyết toán thu chi trong các đơn vị SNCL bao 

gồm tổng hợp và trình bày toàn diện về tình hình thu chi và cân đối ngân 

sách; tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí và sự vận động của tài 
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sản sau một kỳ kế toán chính thức. Tức là hoàn thành hệ thống báo cáo tài 

chính và báo cáo quyết toán NSNN.  

Công tác quyết toán Ngân sách: Việc xét duyệt, thẩm định và thông báo 

quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện 

theo qui định tại Luật Ngân sách Nhà nước và Thông tư số 01/2007/TT-BTC 

ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính. 

- Đối với đơn vị dự toán cấp II: Có trách nhiệm xét duyệt và thông 
báo kết quả xét duyệt quyết toán năm đối với các đơn vị dự toán cấp dưới 
trực thuộc.  

- Đối với đơn vị dự toán cấp I: Có trách nhiệm xét duyệt và thông 
báo kết quả xét duyệt quyết toán năm đối với các đơn vị dự toán cấp dưới 
trực thuộc.  

Riêng đối với quyết toán của các đơn vị dự toán cấp III đã được đơn 
vị dự toán cấp II trực thuộc xét duyệt, đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm 
thẩm định.  

- Đối với cơ quan tài chính các cấp: 

+ Đối với quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I cùng cấp: Cơ 
quan tài chính có trách nhiệm thẩm định và thông báo kết quả thẩm định 
quyết toán năm. 

Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng Ngân 
sách, cơ quan tài chính thực hiện xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt 
quyết toán. 

+ Đối với quyết toán Ngân sách chính quyền địa phương các cấp: Cơ 
quan tài chính cấp trên có trách nhiệm thẩm định và thông báo kết quả thẩm 
định quyết toán năm đối với quyết toán Ngân sách cấp dưới trực thuộc. 

Như vậy, lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán thu chi Ngân 
sách trong các đơn vị SNCL có quan hệ mật thiết với nhau và là công cụ quản 
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Lập và giao  dự toán Chấp hành dự toán

 
Quyết toán Thu – Chi 

NSNN 

lý giúp các đơn vị sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính và hoạt động của 
các đơn vị này. 
 

  

 

 

Sơ đồ 2.1: Quy trình quản lý tài chính trong các đơn vị SNCL  

2.2. Khái niệm, vai trò, yêu cầu của tổ chức công tác kế toán trong đơn vị 

sự nghiệp công lập 

2.2.1. Khái niệm tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập 

Trường Đại học Lao động - Xã hội, giáo trình Nguyên lý kế toán có 

nêu: “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 phương pháp 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, tr227] 

Trên cơ sở các quan điểm trên, tổ chức công tác kế toán là tổ chức việc 

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

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

toán, chế độ bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin tài liệu kế 

toán và các nhiệm vụ khác của kế toán. Nói cách khác, tổ chức công tác kế 

toán là sự thiết lập mỗi quan hệ qua lại giữa các phương pháp kế toán, đối 

tượng kế toán với con người am hiểu nội dung công tác kế toán (người làm kế 

toán) biểu hiện qua một hình thức kế toán thích hợp của một đơn vị cụ thể. 

Tổ chức công tác kế toán phụ thuộc vào những yếu tố như qui mô và 

cấu trúc các dòng thông tin, nhu cầu thông tin cho quản lý từng cấp trong từng 
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giai đoạn phát triển, qui mô và trình độ của cán bộ quản lý nói chung và cán 

bộ kế toán nói riêng, trình độ trang bị và sử dụng kỹ thuật xử lý thông tin,… 

Tất cả những yếu tố này cần được tính đến cả trong việc ban hành pháp chế 

về kế toán, cả trong nghệ thuật tổ chức thực hiện trong từng đơn vị cụ thể. 

Nội dung công tác kế toán bao gồm các nội dung sau: 

- Tổ chức bộ máy kế toán 

- Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

- Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán  

- Tổ chức hệ thống sổ kế toán 

- Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán  

- Tổ chức kiểm tra kế toán 

Tóm lại, tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập là 

việc vận hành với một quy trình nhất định, bằng các nghiệp vụ, tổ chức kế 

toán là việc xử lý các dữ liệu đầu vào – là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ 

các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tạo nguồn thu cho đơn vị và các 

hoạt động phát sinh chi phí của đơn vị – thành các sản phẩm công tác đầu ra – 

là các tài liệu và báo cáo kế toán.  

2.2.2. Vai trò của tổ chức công tác kế toán tr ong đơn v ị sự nghiệp  

công lập  

Từ khái niệm tổ chức công tác kế toán, chúng ta nhận thấy tổ chức 

công tác kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong các đơn vị sự nghiệp 

có thu: 

Tổ chức công tác kế toán là công cụ thiết yếu để phân tích, đánh 

giá, tham mưu cho lãnh đạo đưa ra các quyết định quản lý phù hợp. 

Tổ chức công tác kế toán ghi chép và phản ánh một cách chính xác, 

kịp thời, đầy đủ và có hệ thống tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, 
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vật tư, tiền vốn, quá trình hình thành kinh phí và sử dụng nguồn kinh phí, 

tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. 

Tổ chức công tác kế toán thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình 

chấp hành dự toán thu, chi; Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài 

chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước; Kiểm tra việc quản lý, 

sử dụng các loại vật tư tài sản ở đơn vị; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật 

thu, nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và chế độ chính sách của 

Nhà nước. 

Tổ chức công tác kế toán theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối 

kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán 

thu, chi và quyết toán của các đơn vị cấp dưới. 

Tổ chức công tác kế toán lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính 

cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định, cung 

cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây 

dựng các định mức chi tiêu; phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các 

nguồn kinh phí ở đơn vị. 

2.2.3. Nguyên tắc của tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp 
công lập  

* Nguyên tắc thống nhất:  

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

quản lý thống nhất: Thống nhất giữa cấp trên và cấp dưới, thống nhất giữa các 

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

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

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

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

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

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

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

- Thống nhất giữa chính các yếu tố chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và 

báo cáo kế toán với nhau. 

- Thống nhất giữa bộ máy kế 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 tắc phù hợp:  

- Phù hợp với lĩnh vực hoạt động, đặc điểm hoạt động của các đơn 

vị hành chính sự nghiệp. Hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và báo 

cáo kế toán cần xây dựng phải bao phủ được các lĩnh vực hành chính sự 

nghiệp và còn phản ánh được cho từng lĩnh vực cụ thể theo các đặc trưng 

khác nhau phục vụ cho các yêu cầu quản lý tại các đơn vị mà vẫn tuân thủ 

các khuôn khổ pháp lý chung. 

- Tổ chức hạch toán kế toán một mặt phải phù hợp với hệ thống 

phương tiện vật chất và các trang thiết bị hiện có của mỗi đơn vị hành 

chính sự nghiệp, đồng thời phải phù hợp với thực trạng đội ngũ lao động 

kế toán tại chính các đơn vị này. 

- Hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và báo cáo kế toán trong các 

đơn vị hành chính sự nghiệp được xây dựng phải phù hợp với chế độ quản lý 

và cơ chế quản lý tài chính công hiện tại và cơ chế quản lý tài chính đặc thù 

của ngành cũng như các thông lệ và chuẩn mực kế toán công quốc tế. 

* Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả: 

- Trên phương diện quản lý: Phải đảm bảo hiệu quả trong quản lý các 

đối tượng hạch toán kế toán trên cơ sở các thông tin do kế toán cung cấp. 

- Trên phương diện kế toán: Phải đảm bảo tính đơn giản, dễ làm, dễ đối 

chiếu, kiểm tra, chất lượng thông tin do kế toán cung cấp phải có được tính tin 
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cậy, khách quan, đầy đủ kịp thời và có thể so sánh được và bảo đảm tính khoa 

học, tiết kiệm và tiện lợi cho thực hiện khối lượng công tác kế toán trên hệ 

thống sổ kế toán cũng như công tác kiểm tra kế toán. 

2.2.4. Yêu cầu của tổ chức tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp 

công lập 

- Tính kiểm soát: Tổ chức trong các đơn vị SNCL phải cung cấp 

trung thực, hợp lý, và đáng tin cậy, phải đảm bảo an toàn cho tài sản và 

thông tin, phải phù hợp với các yêu cầu, các qui định của hệ thống kiểm 

soát nội bộ trong đơn vị. Khi đưa ra các mẫu biểu chứng từ, sổ kế toán, 

báo cáo kế toán, các qui trình kế toán, các phương pháp kế toán hay phân 

công trong phòng kế toán phải đảm bảo tính kiểm soát hệ thống. 

- Tính hiệu quả: Khi tổ chức CTKT trong đơn vị SNCL cần tính đến 

hiệu quả của công tác kế toán. Do vậy phải phân tích toàn diện về thời 

gian, chi phí tiêu hao khi tổ chức hạch toán kế toán, và so sánh với lợi ích 

của hệ thống mới đảm bảo thời gian tổ chức hệ thống hợp lý, chi phí nhỏ 

mang lại lợi ích cao. 

- Tính phù hợp: Tổ chức trong các đơn vị SNCL phải đáp ứng yêu 

cầu cung cấp thông tin cho quản trị nội bộ và hệ thống BCTC theo đúng 

qui định. 

- Tính linh hoạt: Tổ chức trong các đơn vị SNCL sao cho hệ thống 

thông tin do kế toán cung cấp đảm bảo tính linh hoạt để có thể phù hợp 

với điều kiện hiện tại và tương lai. Để khi đơn vị thay đổi về qui mô hoạt 

động, qui mô sản xuất kinh doanh hay thay đổi hình thức sở hữu vốn,...thì 

nội dung của hệ thống kế toán không phải thay đổi những nội dung, thành 

phần cơ bản của nó.  
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Do đó tổ chức cần chú ý đến các kế hoạch, chiến lược dài hạn của 

đơn vị nhằm định hướng các thay đổi có thể xảy ra đối với hệ thống kế 

toán, đồng thời đưa ra các kế hoạch điều chỉnh kịp thời. 

2.3. Nội dung tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp công 

lập 

2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 

Theo tác giả Nghiêm Văn Lợi (năm 2008), giáo trình Nguyên lý kế 

toán, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội nêu: “Tổ chức bộ máy kế toán bao gồm 

lực chọn mô hình tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cho các nhân viên kế 

toán trong bộ máy và xây dựng nội quy, quy chế làm việc cho các bộ phận 

trong bộ máy kế toán” [tr245]. 

Mỗi đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong những lĩnh vực khác 

nhau, có đặc điểm và yêu cầu quản lý khác nhau. Do vậy việc lựa chọn và xây 

dựng mô hình tổ chức bộ máy kế toán cho mỗi đơn vị cũng khác nhau. 

Để cho bộ máy kế toán phát huy hết khả năng đem lại hiệu quả cao 

nhất, đơn vị phải lựa chọn, xây dựng được mô hình tổ chức bộ máy kế toán 

khoa học và hợp lý. Việc xây dựng mô hình tổ chức bộ máy kế toán cho phù 

hợp với từng đơn vị cụ thể và được dựa trên cơ sở lựa chọn hình thức tổ chức 

bộ máy kế toán. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán là cách thức tổ chức, bố trí 

nguồn nhân lực để thực hiện các nội dung của công tác kế toán. Đây 

chính là việc tổ chức ra các bộ phận kế toán, quy định chức năng, nhiệm 

vụ cụ thể của từng bộ phận, từng cán bộ kế toán và mối quan hệ giữa các 

bộ phận kế toán trong đơn vị. 

Có nhiều hình thức tổ chức bộ máy kế toán khác nhau. Trong thực tế, 

các đơn vị sự nghiệp công lập có thể lựa chọn áp dụng một trong các hình 

thức sau: 



30 

 

- Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung 

- Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán 

- Mô hình tổ chức bộ máy kế toán hỗn hợp (vừa tập trung, vừa 

phân tán); 

Việc lựa chọn, áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán và xây dựng 

mô hình tổ chức bộ máy kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập phải dựa 

vào các căn cứ sau: 

- Đặc điểm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quy mô hoạt động của đơn vị; 

lĩnh vực, ngành nghề hoạt động. Trong trường hợp đơn vị có quy mô hoạt 

động lớn, địa bàn hoạt động phân tán thường áp dụng hình thức tổ chức công 

tác kế toán phân tán hoặc kết hợp giữa tập trung và phân tán; trường hợp các 

đơn vị có quy mô nhỏ, địa bàn hoạt động tập trung thường áp dụng hình thức 

tổ chức công tác kế toán tập trung. 

- Đặc điểm, tình hình phân cấp quản lý kinh tế, tài chính trong đơn vị.  

Các đơn vị sự nghiệp công lập có phân cấp quản lý, phân cấp hạch toán đến 

từng đơn vị trực thuộc thường áp dụng hình thức tổ chức kế toán phân tán; 

còn các đơn vị không có phân cấp quản lý và hạch toán đến từng đơn vị nội 

bộ áp dụng hình thức tổ chức kế toán tập trung. 

- Biên chế bộ máy kế toán lớn có thể phù hợp với hình thức tổ chức 

công tác kế toán phân tán, trong khi đó hình thức tổ chức công tác kế toán tập 

trung lại chỉ cần bộ máy kế toán với biên chế gọn nhẹ. 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập đã trang bị các phương tiện kỹ thuật và 

thông tin trong công tác kế toán trình độ cao có thể áp dụng hình thức tổ chức 

công tác kế toán tập trung. Ngược lại, có thể áp dụng hình thức tổ chức công 

tác kế toán phân tán. 

2.3.1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 
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 Các đơn vị có thể lựa chọn một trong các mô hình tổ chức bộ máy kế 

toán sau:  

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung: 
 

Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán tập trung 

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

một cấp. Nghĩa là toàn bộ đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị hạch toán cơ sở) 

chỉ tổ chức 1 phòng kế toán ở đơn vị chính, còn các đơn vị phụ thuộc đều 

không có tổ chức kế toán riêng.  

Phòng kế toán tổ chức hệ thống sổ tổng hợp và chi tiết để xử lý, ghi 

chép toàn bộ hoạt động của đơn vị, lập báo cáo kế toán và cung cấp thông tin 

cho hoạt động quản lý toàn đơn vị. Các đơn vị phụ thuộc trong trường hợp 

này chưa được phân cấp quản lý kinh tế tài chính nội bộ ở mức độ cao (chưa 

được giao vốn, chưa tính kết quả riêng). 

   Ưu điểm:  Số liệu kế toán được tập trung, phục vụ kịp thời cho chỉ 
đạo toàn đơn vị, tất cả các công việc kế toán tập trung chủ yếu ở văn 

Kế toán trưởng 

Kế toán    
TSCĐ 
và vật 

tư 

Kế toán    
Tiền lương 

và các khoản 
trích theo 

lương 

Kế toán 
chi phí và 
tính giá 
thành 

Kế toán    
Tổng hợp 
và kiểm 

tra 

Kế toán    
nguồn 
vốn và 
các quỹ  

Kế toán 
vốn bằng 

tiền và 
thanh 
toán 

Các nhân viên kế toán các đơn vị phụ thuộc  
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phòng trung tâm nên tránh đựơc tình trạng báo cáo sai lệch về tình hình 
hoạt động của đơn vị. 

  Nhược điểm:  Khối lượng công tác kế toán ở phòng kế toán trung tâm 
nhiều và cồng kềnh, các đơn vị phụ thuộc không có thông tin cho chỉ đạo 
nghiệp vụ ở đơn vị.  

 *  Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán:  

 Với mô hình này công tác kế toán được phân bổ chủ yếu cho các đơn vị 
sự nghiệp cấp dưới, còn lại công việc kế toán thực hiện ở cấp trên phần lớn là 
tổng hợp và lập báo cáo kế toán chung. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.3: Tổ chức bộ máy kế toán phân tán 

Theo hình thức tổ chức công tác kế toán phân tán thì ở đơn vị 

chính (đơn vị hạch toán cơ sở) lập phòng kế toán trung tâm, còn ở đơn vị 

kế toán phụ thuộc đều có tổ chức kế toán riêng và đã được phân cấp 

Kế toán trưởng 

Bộ phận 
kế toán 

Văn 
phòng 

trung tâm 

Kế toán 
tổng 
hợp  

Kế toán 
vốn bằng 
tiền và 
thanh 
toán  

Bộ 
phận 
kiểm 
tra  

Kế toán đơn vị  
phụ thuộc A 

Kế toán đơn vị  
phụ thuộc B 
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quản lý kinh tế tài chính nội bộ ở mức độ cao (được giao vốn và tính kết 

quả hoạt động riêng). 

Trong mô hình này, toàn bộ công việc kế toán, tài chính, thống kê trong 

toàn bộ đơn vị được phân công, phân cấp như sau: 

- Ở phòng kế toán trung tâm có nhiệm vụ  

+ Thực hiện các phần hành công việc kế toán phát sinh ở đơn vị chính 

và lập báo cáo kế toán phần hành công việc thực hiện. 

+ Xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính của đơn vị và hướng dẫn, 

thực hiện công tác thống kê các chỉ tiêu cần thiết. 

+ Hướng dẫn và kiểm tra công tác kế toán ở đơn vị phụ thuộc. 

+ Thu nhận, kiểm tra báo cáo kế toán ở các đơn vị phụ thuộc gửi lên để 

tổng hợp lập báo cáo kế toán toàn đơn vị . 

 - Ở các đơn vị sự nghiệp phụ thuộc có nhiệm vụ  

+ Tổ chức thực hiện toàn bộ công tác kế toán ở đơn vị sự nghiệp phụ 

thuộc để định kỳ lập báo cáo kế toán gửi về phòng kế toán trung tâm. 

+ Xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính của đơn vị. 

+ Thống kê các chỉ tiêu cần thiết trong phạm vi đơn vị thực hiện. 

 Ưu điểm: Gắn với nơi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế. Nhờ đó, làm 

tăng tính chính xác, kịp thời của thông tin kế toán cho lãnh đạo nghiệp vụ ở 

các bộ phận đó của đơn vị tạo điều kiện cho hạch toán nội bộ tại đơn vị. 

 Nhược điểm: Bộ máy kế toán cồng kềnh, việc tổng hợp số liệu ở phòng 

kế toán trung tâm thường bị chậm trễ, ảnh hưởng đến tính kịp thời của thông 

tin kế toán cho lãnh đạo toàn đơn vị sự nghiệp. 

* Mô hình tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân tán  

 Đối với đơn vị có quy mô lớn, địa bàn hoạt động rộng, có nhiều đơn vị 

sự nghiệp phụ thuộc mà mức độ phân cấp quản lý kinh tế tài sản nội bộ đơn vị 

khác nhau thì có thể tổ chức công tác kế toán theo mô hình hỗn hợp: Vừa tập 
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trung vừa phân tán. Thực chất, là sự kết hợp hai mô hình tổ chức công tác kế 

toán đã nói trên phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động ở đơn vị. 

 

Sơ đồ 2.4: Tổ chức bộ máy kế toán hỗn hợp 

 - Ở phòng kế toán trung tâm: 

+ Xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính của đơn vị. 

+ Thực hiện các phần hành công việc kế toán và thống kê phát sinh ở 

đơn vị chính và các đơn vị trực thuộc không có tổ chức kế toán riêng. 

+ Hướng dẫn, kiểm tra công tác kế toán ở các đơn vị phụ thuộc có tổ 

chức kế toán riêng. 

+ Thu nhận, kiểm tra báo cáo kế toán của các đơn vị phụ thuộc gửi lên 

và của phần hành công việc ở đơn vị chính để lập báo cáo kế toán tổng hợp 

toán đơn vị . 

Kế toán trưởng 

Bộ phận kế toán 
Văn phòng trung 
tâm và kế toán từ 
các đơn vị phụ 
thuộc không có tổ 
chức kế toán riêng  

Kế 
toán 
tổng 
hợp 

Kế toán 
vốn bằng 

tiền, 
Thanh 
toán   

Bộ 
phận 
tổng 
hợp, 
kiểm 
tra   

Kế toán các đơn vị 
phụ thuộc có tổ 

chức kế toán riêng 

Nhân viên hạch toán các 
đơn vị phụ thuộc không 
có tổ chức kế toán riêng 
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 - Ở các đơn vị phụ thuộc có tổ chức kế toán riêng có nhiệm vụ: 

+ Xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính ở đơn vị. 

+ Tổ chức thực hiện toàn bộ công việc kế toán và thống kê trong đơn vị 

và định kỳ lập báo cáo kế toán gửi về phòng kế toán trung tâm. 

 - Ở các đơn vị sự nghiệp công lập phụ thuộc không có tổ chức kế 

toán riêng: 

+ Bố trí các nhân viên kế toán làm nhiệm vụ hạch toán ban đầu, thu 

nhận và kiểm tra chứng từ ban đầu. 

+ Thực hiện từng phần hành công việc kế toán cụ thể được kế toán 

trưởng phân công và định kỳ gửi chứng từ kế toán và báo cáo sơ bộ về các 

phần hành công việc kế toán được giao về phòng kế toán trung tâm để kiểm 

tra và ghi sổ kế toán. 

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

Khối lượng công tác nhiều, không cập nhật thông tin kịp thời,...Cho nên, 

trong thực tế hình thức này được sử dụng rất nhiều. Công tác kế toán được 

phân công hợp lý cho các đơn vị trực thuộc. 

 Nhược điểm: Bộ máy kế toán cồng kềnh 

 2.3.1.2. Tổ chức lao động  kế toán trong đơn vị SNCL 

* Đặc điểm lao động kế toán  

Nhân viên kế toán cần đáp ứng được các yêu cầu về trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, phải nắm vững, hiểu biết đầy đủ và 

tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ kế toán và các qui định trong đơn vị. 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ bao gồm những kiến thức đã được học, được 

đào tạo, được tiếp thu từ thực tế công tác và khả năng vận dụng những kiến 

thức đó trong công tác thực tế.  

Đối với những người làm kế toán tại các đơn vị sự nghiệp bên cạnh 

đảm bảo quy định tiêu chuẩn chung về người làm kế toán còn phải là những 
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viên chức thuộc biên chế của các cơ quan Nhà nước được 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 người làm công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập căn cứ vào quy mô và đặc điểm hoạt động của đơn vị. Người làm kế 

toán sau khi được tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được xếp 

ngạch kế toán tương ứng với trình độ và năng lực chuyên môn theo quy định.    

Người giữ chức danh kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tại các đơn 

vị sự nghiệp công lập bên cạnh đảm bảo các tiêu chuẩn chung về kế toán 

trưởng còn phải là viên chức thuộc biên chế của các cơ quan Nhà nước và 

thỏa mãn các điều kiện về chính trị.  

Nhân sự trong bộ phận kế toán phải có khả năng làm việc theo nhóm, 

quan hệ tốt với các bộ phận, phòng ban khác trong các đơn vị. Khi tổ chức 

CTKT trong điều kiện tin học hóa, cần quan tâm đến kiến thức, kỹ năng sử 

dụng máy tính, hiểu biết về các phần mềm ứng dụng thông thường và nhận 

thức về vai trò công nghệ thông tin ứng dụng trong công tác kế toán của từng 

nhân viên kế toán. 

 * Phân loại lao động kế toán 

 Lao động kế toán làm công tác quản lý bao gồm: Trưởng phòng và phó 

trưởng phòng tài chính - kế toán, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. 

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

kế toán tổng hợp): Tùy thuộc vào trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp 

vụ, kế toán viên được phân vào ngạch kế toán sau: Kế toán viên cao cấp, kế 

toán viên chính,  kế toán viên, kế toán viên trung cấp, kế toán viên sơ cấp. 

 *  Phân công lao động kế toán 
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Sau khi xác định, lựa chọn được mô hình tổ chức thích hợp từ các 

mô hình tổ chứ bộ máy kế toán nêu trên, các đơn vị sự nghiệp có thể tổ 

chức phân công công việc cụ thể trong bộ máy. Theo đó kế toán trưởng 

hoặc phụ trách kế toán của các đơn vị có trách nhiệm phân công, bố trí 

nhân viên kế toán phụ trách các phần hành kế toán cụ thể. Việc phân 

công cán bộ kế toán phù hợp với khả năng, trình độ của từng người sẽ 

giúp cho quá trình thu thập, xử lý thông tin diễn ra nhanh chóng đồng 

thời xác định rõ số lượng nhân viên tương ứng với khối lượng công việc 

nhằm tối ưu hóa bộ máy kế toán. Tại các đơn vị sự nghiệp công lập có 

các phần hành kế toán chủ yếu sau: 

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

có và tình hình biến động vật tư, sản phẩm tại đơn vị; phản ánh số lượng, 

nguyên giá, giá trị hao mòn của TSCĐ hiện có và tình hình biến động TSCĐ; 

công tác đầu tư XDCB và sửa chữa tài sản tại đơn vị.  

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

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

vị; phản ánh các khoản nợ phải trả, các khoản trích nộp theo lương, các 

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

+ Kế toán các khoản chi và các nguồn kinh phí: Có nhiệm vụ giao dịch 

với kho bạc cấp kinh phí và thực hiện các thủ tục tiếp nhận, sử dụng kinh phí 

thông qua hệ thống Mục lục Ngân sách chi tiết tới mục, tiểu mục, phản ánh 

đầy đủ, kịp thời các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp, các khoản thu khác 

phát sinh tại đơn vị. 

+ Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiệm vụ ghi nhận các 

khoản thu hoạt động SXKD dịch vụ; phản ánh chi phí các hoạt động SXKD 

dịch vụ và chi phí các hoạt động khác để xác định kết quả hoạt động SXKD.  
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+ Kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ tổng hợp số liệu của các phần hành 

kế toán chi tiết. Đây là công việc kết nối các phần hành kế toán chi tiết, tạo 

ra sự hoàn chỉnh, thống nhất của hệ thống số liệu kế toán. Kết quả của phần 

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

- Xây dựng quy chế hoạt động bộ máy kế toán. 

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

hoạt động và đặc điểm tính chất công việc kế toán tại đơn vị nhà quản lý quy 

định về chế độ thời gian làm việc của bộ máy kế toán theo chế độ thời gian 

làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước (nghĩa là 8h/ngày) hoặc 

quản lý theo khối lượng công việc hoàn thành. Tuy nhiên, tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập chủ yếu quản lý theo chế 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 kế toán, mỗi kế toán viên phần hành và kế toán tổng hợp đều 

có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng về khối lượng công tác kế toán 

được giao. 

Các kế toán phần hành phải có trách nhiệm quản lý trực tiếp, phản ánh 

thông tin kế toán, thực hiện sự kiểm tra qua ghi chép phản ánh tổng hợp đối 

tượng kế toán phần hành được đảm nhiệm từ: Giai đoạn hạch toán ban đầu 

(trực tiếp ghi chứng từ hoặc tiếp nhận và kiểm tra) tới các giai đoạn kế toán 

tiếp theo: Ghi sổ kế toán phần hành, đối chiếu kiểm tra số liệu trên sổ với 

thực tế tài sản, nguồn kinh phí và hoạt động, lập báo cáo phần hành được 

giao. Các kế toán phần hành đều có trách nhiệm liên hệ với kế toán tổng hợp 

để hoàn thành ghi sổ tổng hợp hoặc lập báo cáo định kỳ chung ngoài báo cáo 

phần hành.  

Kế toán tổng hợp có chức năng nhiệm vụ: Thực hiện công tác kế toán 

cuối kỳ, có thể giữ sổ cái tổng hợp cho tất cả các phần hành và ghi sổ cái 
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tổng hợp, lập báo cáo nội bộ cho bên ngoài đơn vị theo định kỳ báo cáo hoặc 

theo yêu cầu đột xuất.  

Quan hệ giữa các loại lao động trong bộ máy kế toán có thể được thể 

hiện theo một trong ba cách thức tổ chức: 

Một là: Bộ máy kế toán tổ chức theo kiểu trực tuyến: 

Bộ máy kế toán hoạt động theo phương thức trực tiếp, nghĩa là kế toán 

trưởng trực tiếp điều hành các nhân viên kế toán phần hành không thông qua 

khâu trung gian nhận lệnh. 

Hai là: Bộ máy kế toán tổ chức theo kiểu trực tuyến tham mưu: 

Bộ máy kế toán phải được hình thành bởi mối liên hệ trực tuyến 

như phương thức trực tiếp trên và mối liên hệ có tính chất tham mưu 

giữa kế toán trưởng với các kế toán phần hành (quan hệ chỉ đạo nghiệp 

vụ trực tiếp) và giữa kế toán trưởng với các bộ phận tham mưu. 

Ba là: Bộ máy tổ chức theo kiểu chức năng: 

Bộ máy kế toán theo phương thức tổ chức này được chia thành những 

bộ phận độc lập đảm nhận những hoạt động riêng rẽ, thường gọi là ban, 

phòng kế toán. Kế toán trưởng của đơn vị chỉ đạo kế toán nghiệp vụ thông 

qua các trưởng (ban), phòng kế toán. 

2.3.2. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán  

a) Khái niệm tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

Theo tác giả Nghiêm Văn Lợi (năm 2008), giáo trình Nguyên lý kế 

toán, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội nêu: “Hệ thống chứng từ kế toán là một 

tập hợp các minh chứng bằng văn bản chứng minh các nghiệp vụ kinh tế đã 

được thực hiện” [tr235]. Tổ chức chứng từ kế toán được hiểu là “Tổ chức việc 

ban hành, ghi chép chứng từ, kiểm tra, luân chuyển và lưu trữ tất cả các loại 

chứng từ kế toán sử dụng trong đơn vị nhằm đảm bảo tính chính xác của 
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thông tin, kiểm tra thông tin đó phục vụ cho ghi sổ kế toán và tổng hợp kế 

toán” [10, tr106]. 

Chứng từ kế toán vừa là phương tiện thông tin, vừa là phương tiện để 

chứng minh bằng văn bản tính hợp pháp của các nghiệp vụ kinh tế tài chính 

phát sinh và thực sự hoàn thành. Tổ chức thu nhận thông tin vào chứng từ kế 

toán là công việc chủ yếu của công tác xây dựng hệ thống thông tin kế toán. 

Nội dung của công việc này là tổ chức hệ thống chứng từ kế toán ban đầu ở 

các bộ phận của đơn vị. 

b) Nội dung tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

* Xác định danh mục chứng từ kế toán: 

Hiện nay chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp tuân theo 

quy định của Luật Kế toán, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán và 

Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 quy định chế độ kế toán 

HCSN và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

(Hệ thống chứng từ kế toán được sử dụng tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập theo quy định được trình bày ở Phụ lục 02) 

* Xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ kế toán: 

Trong các đơn vị sự nghiệp có thu trình tự và thời gian luân chuyển 

chứng từ là do kế toán trưởng hoặc trưởng phòng tài chính kế toán của đơn 

vị quy định. Chứng từ kế toán do đơn vị lập hoặc từ bên ngoài vào đều phải 

tập trung vào bộ phận kế toán của đơn vị. Bộ phận kế toán có trách nhiệm 

kiểm tra kỹ từng chứng từ, sau khi kiểm tra và xác minh là đúng thì mới 

được dùng chứng từ đó để ghi sổ kế toán; 

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có 

thu gồm các bước sau: 



41 

 

           - Lập chứng từ kế toán và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính 

vào chúng từ: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến 

hoạt động của đơn vị đều phải được lập chứng từ kế toán. Chứng từ được lập 

thành một hay nhiều bản tùy thuộc vào yêu cầu quản lý. Chứng từ phải được 

lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung nghiệp vụ kinh tế. 

Chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa, khi 

viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ 

trống phải gạch chéo. 

 - Kiểm tra chứng từ kế toán: Nội dung kiểm tra chứng từ kế toán 

bao gồm: 

+ Kiểm tra tính chính xác, rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, 

các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán. 

+ Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát 

sinh để ghi trên chứng từ kế toán. 

+ Kiểm tra tính chính xác của thông tin trên chứng từ kế toán: việc 

chấp hành quy chế quản lý luân chuyển nội bộ, quy chế kiểm tra, xét duyệt 

chứng từ kế toán, thông qua việc kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện các 

hành vi vi phạm chính sách chế độ, thể lệ quản lý kinh tế tài chính của Nhà 

nước phải từ chối thực hiện (xuất quỹ, thanh toán, xuất kho,...) đồng thời báo 

ngay cho Thủ trưởng đơn vị biết để xử lý kịp thời theo đúng pháp luật hiện 

hành; 

Nếu có chứng từ kế toán lập không đúng thủ tục, nội dung và con số 

không rõ ràng thì người chịu trách nhiệm kiểm tra, ghi sổ phải trả lại hoặc 

báo cáo cho nơi lập chứng từ biết để làm lại, làm thêm thủ tục và điều chỉnh, 

sau đó làm căn cứ ghi sổ. 

            - Phân loại, sắp xếp chứng từ và ghi sổ kế toán. 

            - Lưu trữ, bảo quản và hủy chứng từ kế toán. 
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Công tác lưu trữ chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán đã sử dụng 

phải được sắp xếp, phân loại, bảo quản, lưu trữ theo đúng quy định của 

chế độ lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán của Nhà nước. 

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra việc mất chứng từ gốc trong 

mọi trường hợp phải báo cáo với thủ truởng đơn vị biết để có biện pháp 

xử lý kịp thời. 

Thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán căn cứ theo Điều 35 và Điều 36 của 

Nghị định  số 129/2004/NĐ- CP ngày 31/05/2004; 

           * Tổ chức sử dụng chứng từ cho việc ghi sổ kế toán: Về sử dụng 

và quản lý biểu mẫu, chứng từ kế toán: Tất cả các đơn vị sự nghiệp có 

thu đều phải áp dụng chứng từ kế toán Nhà nước đã ban hành cho các 

đơn vị sự nghiệp. 

2.3.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

a) Khái niệm tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

Theo tác giả Nghiêm Văn Lợi (2010), giáo trình Kế toán hành chính sự 

nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội nêu: “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,tr19]. Theo quan điểm này thì 

tổ chức hệ thống tài khoản kế toán đơn giản là tổ chức hệ thống phương tiện 

để phản ánh sự biến động của các đối tượng hạch toán kế toán, trong đó nhấn 

mạnh đến phương pháp ghi chép trên tài khoản. 

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

rằng tổ chức công tác kế toán là tổ chức sử dụng hệ thống tài khoản kế toán 

để thực hiện ghi chép, “Phản ánh, kiểm soát thường xuyên, liên tục có hệ 

thống các đối tượng kế toán như tình hình tài sản, tiếp nhận, sử dụng kinh phí, 
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các khoản thu, chi hoạt động, kết quả hoạt động, các khoản thanh toán,...tại 

các đơn vị sự nghiệp công lập” [12,tr19] 

b) Nội dung tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

* Xác định danh mục tài khoản kế toán sử dụng:  

 - Đối với tài khoản được sử dụng để lập báo cáo tài chính: 

          Hiện nay hệ thống tài khoản kế toán đơn vị sự nghiệp tuân theo quy 

định của Luật Kế toán, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán và Quyết 

định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.  

Các tài khoản trong bảng cân đối tài khoản phản ánh toàn bộ các 

nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo các đối tượng kế toán gồm: Tài 

sản, nguồn hình thành tài sản và quá trình sử dụng tài sản tại đơn vị.  

Hệ thống tài khoản áp dụng trong các đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ 

Tài chính quy định gồm 07 loại, từ loại 1 đến 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. 

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

Loại 2: Phản ánh TSCĐ và các chỉ tiêu liên quan đến 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 tiết 

liên quan đến các tài sản được phản ánh trên các TK thuộc 6 loại kể trên.  

Khi xây dựng hệ thống TK kế toán, các đơn vị chỉ được bổ sung thêm 

các TK cấp 2, cấp 3, cấp 4 (trừ các TK kế toán mà Bộ Tài chính đã quy định 
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trong hệ thống TK kế toán) để phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị. Nếu muốn 

mở thêm TK cấp 1 ngoài các TK đã có hoặc cần sửa đổi, bổ sung tài khoản 

cấp 2 hoặc cấp 3 trong hệ thống TK kế toán do Bộ Tài chính quy định thì phải 

được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản. 

(Hệ thống tài khoản kế toán được sử dụng tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập theo quy định được trình bày ở Phụ lục 03 ) 

- Đối với tài khoản được sử dụng để quyết toán Ngân sách: 

Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyết toán Ngân sách Nhà 

nước thông qua hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước. 

Trường Đại học Lao động - Xã hội, giáo trình Quản trị Tài chính 

đơn vị hành chính sự nghiệp, năm 2008: “Hệ thống Mục lục Ngân sách 

Nhà nước là bảng phân loại các khoản thu, chi Ngân sách Nhà nước 

theo hệ thống tổ chức Nhà nước, ngành kinh tế và các mục đích kinh tế 

do Nhà nước thực hiện, nhằm phục vụ cho công tác lập, điều hành, 

quản lý, kế toán và quyết toán cũng như phân tích các hoạt động tài 

chính thuộc khu vực Nhà nước” [10,tr 28]. 

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

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

hóa các đơn vị thuộc tất cả  các cấp từ trung ương đến địa phương 

Mã số danh mục các Loại, khoản của mục lục NSNN bao gồm các ký 

hiệu các loại, khoản được chia thành các ngành như: Nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy lợi, giáo dục, y tế,... 

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

Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, căn cứ vào chứng từ kế 

toán, kế toán tổ chức phản ánh vào các tài khoản theo phương pháp “ghi đơn” 

hoặc “ghi kép”.  

Tùy theo tính chất của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế 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 đến loại 6, kế toán sử dụng phương pháp “ghi kép” 

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

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

Các tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản phản ánh những tài sản 

hiện có ở đơn vị nhưng không thuộc quyền sở hữu của đơn vị. Việc ghi nhận 

thực hiện theo phương pháp “ghi đơn” nghĩa là khi ghi vào một bên của một 

tài khoản thì không phải ghi đối ứng với bên nào của các tài khoản khác. 

Việc hạch toán tài khoản kế toán tùy thuộc vào mức độ phân loại và 

tổng hợp báo cáo của nhân viên kế toán vận dụng hệ thống chứng từ và hạch 

toán ban đầu. Nhân viên kế toán có thể phản ánh trực tiếp vào tài khoản chi 

tiết, tài khoản tổng hợp hoặc phải tiến hành tổng hợp trước khi phản ánh vào 

các tài khoản kế toán theo từng đối tượng kế toán.  

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

chứng từ kế toán trong kỳ, nhân viên kế toán phải tổng hợp theo từng đối 

tượng kế toán trên từng tài khoản kế toán để cung cấp số liệu cho bộ phận 

tổng hợp lập báo cáo kế toán.  

- Sử dụng Mục lục Ngân sách Nhà nước:                                                                                          

 + Hạch toán đối với mã chương: 

Đối với thu Ngân sách Nhà nước, căn cứ khoản thu do các đơn vị thuộc 

cơ quan có trách nhiệm trực tiếp quản lý nộp Ngân sách Nhà nước sẽ được 

xác định mã số chương và được hạch toán vào chương tương ứng. 
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Đối với chi Ngân sách Nhà nước, căn cứ khoản chi thuộc dự toán Ngân 

sách giao đơn vị các cấp mà kế toán hạch toán vào các mã chương tương ứng.  

+ Hạch toán đối với mã ngành kinh tế (loại, khoản):  

Căn cứ tính chất và lĩnh vực hoạt động của đơn vị để đơn vị xác định 

mã số Loại, Khoản. 

Khi hạch toán thu, chi Ngân sách Nhà nước, chỉ hạch toán mã số 

Khoản, căn cứ vào khoảng cách nằm trong khoảng sẽ xác định được khoản 

thu, chi Ngân sách thuộc về loại nào. 

+ Hạch toán đối với các mã Tiểu mục: 

Căn cứ vào nội dung các khoản thu và các khoản chi hoạt động mà kế 

toán hạch toán vào các tiểu mục có nội dung tương ứng. 

Khi hạch toán thu, chi Ngân sách Nhà nước chỉ hạch toán Tiểu mục; 

trên cơ sở đó có các thông tin về Mục, Tiểu nhóm, Nhóm 

Các mục, tiểu mục được hạch toán đồng thời hạch toán các tài khoản 

chi hoạt động (loại 6) và các tài khoản nguồn kinh phí hoạt động (loại 4).   

2.3.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 

a) Khái niệm tổ chức hệ thống sổ kế toán: 

Để tổ chức hệ thống hóa và xử lý thông tin kế toán, các đơn vị kế toán 

phải tổ chức hệ thống sổ kế toán. Việc xây dựng các mô hình hệ thống sổ kế 

toán được gọi là các hình thức kế toán. Bản chất của hình thức kế toán, bao 

gồm số lượng sổ, kết cấu các loại sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ trong việc 

ghi chép, tổng hợp, hệ thống hóa số liệu từ các chứng từ kế toán theo một 

trình tự và phương pháp nhất định nhằm cung cấp số liệu cần thiết cho việc 

lập báo các báo cáo kế toán. Đặc trưng của hình thức kế toán là hệ thống sổ kế 

toán sử dụng trong đơn vị, trình tự và phương pháp ghi sổ từ chứng từ ban 

đầu đến sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, cho đến khâu cuối cùng là lập 

các báo cáo kế toán. [66, tr 99 -100] 
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Như vậy, theo tác giả “Tổ chức hệ thống sổ kế toán chính là việc thiết 

lập và xây dựng kết cấu, cách ghi chép trên các loại sổ kế toán tổng hợp và 

chi tiết trong đơn  vị phù hợp với hệ thống tài khoản kế toán và yêu cầu quản 

lý các đối tượng CTKT của đơn vị’’. Hay nói cách khác tổ chức sổ kế toán là 

thiết lập mẫu sổ kế toán, số lượng sổ kế toán, kết cấu và nội dung ghi chép 

trên các sổ kế toán theo qui trình chặt chẽ nhằm hệ thống hóa, phân loại thông 

tin kế toán phục vụ yêu cầu của quản lý các đối tượng hạch toán kế toán. 

b) Nội dung tổ chức hệ thống sổ kế toán: 

          * Lựa chọn hình thức sổ kế toán:  

 Hiện các đơn vị HCSN đều phải mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý, 

bảo quản và lưu trữ sổ kế toán theo quy định của Luật Kế toán và Quyết định 

số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

(Hệ thống sổ kế toán được sử dụng tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

theo quy định được trình bày ở Phụ lục 04 ) 

 Tùy vào từng đặc điểm của đơn vị có thể lựa chọn một trong các hình 

thức kế toán: Kế toán nhật ký, kế toán chứng từ ghi sổ,… 

+ Hình thức kế toán “Nhật ký chung”: Đây là hình thức kế toán áp 

dụng tại các đơn vị sự nghiệp có thu đơn giản, số lượng cán bộ kế toán viên 

ít và chi sử dụng tối đa là 20 tài khoản kế toán cả trong và ngoài bảng. 

Hình thức kế toán này có đặc điểm là: Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính 

phát sinh đều được ghi vào sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian phát 

sinh và nội dung nghiệp vụ kinh tế đó. Sau đó lấy số liệu trên sổ Nhật ký để 

ghi vào Sổ cái theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm có các loại sổ kế toán như: 

Sổ Nhật ký chung, sổ cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, trong đó sổ Nhật 

ký chung và sổ cái là sổ kế toán tổng hợp sử dụng để ghi các hoạt động 
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kinh tế tài chính theo thứ tự thời gian và theo nội dung nghiệp vụ kinh tế 

tài chính phát sinh. 

Sổ kế toán chi tiết được sử dụng để ghi chép cụ thể các hoạt động kinh 

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

tài chính đó. 

(Hình thức kế toán nhật ký chung được trình bày ở Phụ lục 05) 

+ Hình thức kế toán “Nhật ký - sổ cái”: Đặc trưng nhất của hình 

thức “Nhật ký - sổ cái” là các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh được 

kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài 

khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ 

Nhật ký - sổ cái. 

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

tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong hình 

thức Nhật ký - sổ cái gồm: 

. Sổ Nhật ký - Sổ cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

. Sổ kế toán chi tiết là sổ kế toán sử dụng để ghi chép các hoạt động 

kinh tế tài chính theo yêu cầu quản lý chi tiết cụ thể của đơn vị đối với các 

hoạt động kinh tế tài chính đó. 

(Hình thức kế toán nhật ký - sổ cái được trình bày ở Phụ lục 06) 

             + Hình thức kế toán “Chứng từ - Ghi sổ”: Theo hình thức kế toán 

này thì được áp dụng ở các đơn vị sự nghiệp có thu theo quy mô hoạt động 

lớn hơn, nội dung hoạt động phức tạp hơn và có tổ chức hoạt động sản xuất 

kinh doanh dịch vụ. 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ là: Căn cứ 

trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là: “Chứng từ - Ghi sổ” việc ghi sổ 

kế toán bao gồm: 
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Ghi theo trình tự thời gian của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh 

trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Ghi theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh trên sổ cái. 

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

bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. 

Chứng từ ghi sổ được đính số liệu liên tục trong từng tháng hoặc năm 

(theo số thứ tự trong sổ đăng ký chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán 

đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán. 

Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong hình thức kế toán này gồm: 

• Chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái, các sổ, thẻ kế 

toán chi tiết. 

• Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ là sổ kế toán tổng hợp sử dụng để ghi 

các hoạt động kinh tế tài chính đã tổng hợp trong các chứng từ ghi sổ theo 

thứ tự thời gian. 

• Sổ cái các tài khoản là sổ kế toán tổng hợp sử dụng để ghi chép các 

hoạt động kinh tế tài chính theo từng tài khoản kế toán tổng hợp, sổ kế toán 

chi tiết là số kế toán sử dụng để ghi chép các hoạt động kinh tế tài chính theo 

yêu cầu quản lý chi tiết cụ thể của từng NXB đối với các hoạt động kinh tế 

tài chính đó (ghi theo từng tài khoản kế toán chi tiết). 

(Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ được trình bày ở Phụ lục 07) 

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

kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán được theo một chương trình 

phần mềm kế toán trên máy vi tính. Có nhiều chương trình phần mềm khác 

nhau về tính năng kỹ thuật và tiêu chuẩn điều kiện áp dụng. Phần mềm kế 

toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong hai hình thức kế toán. 
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Phần mềm kế toán tuy không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế 

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

theo quy định. 

 (Hình thức kế toán trên máy vi tính được trình bày ở Phụ lục 08) 

Mỗi hình thức tổ chức sổ kế toán đều có đặc điểm riêng, ưu và nhược 

điểm khác nhau tùy theo loại hình đơn vị. Tùy theo đặc điểm cụ thể của từng 

đơn vị SNCL về qui mô, tính chất hoạt động, lĩnh vực hoạt động, khối lượng 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh, yêu cầu cung cấp thông tin cho quản lý, trình độ 

nghiệp vụ và năng lực của nhân viên kế toán cùng các điều kiện và phương 

tiện vật chất trang bị cho công tác kế toán, đơn vị lựa chọn một trong các 

hình thức tổ chức sổ kế toán cho phù hợp. 

* Tổ chức ghi chép trên các sổ kế toán: Việc ghi sổ kế toán nhất thiết 

phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các quy định về 

chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ 

kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh. 

* Tổ chức bảo quản lưu trữ sổ kế toán: Sổ kế toán và các tài liệu kế 

toán được bảo quản và lưu trữ theo pháp luật. Kết thúc quá trình ghi sổ, khóa 

sổ kế toán, sổ kế toán được đưa vào lưu trữ theo quy định lưu trữ tài liệu kế 

toán tương tự như lưu trữ chứng từ kế toán. 

2.3.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 

a) Khái niệm tổ chức hệ thống báo cáo kế toán: 

Báo cáo kế toán tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình 

tài sản, tình hình cấp phát, tiếp nhận kinh phí của Ngân sách Nhà nước, kinh 

phí viện trợ, tài trợ và tình hình sử dụng từng loại kinh phí, ngoài ra các đơn 

vị sự nghiệp có thu có tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh còn phải 

tổng hợp tình hình thu chi và kết quả của của từng loại hoạt động phát sinh 

trong kỳ [19, tr293].  
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b) Nội dung tổ chức hệ thống báo cáo kế toán: 

Các đơn vị sự nghiệp có thu có cơ sở xác đáng để lập kế hoạch kinh 

phí cho mỗi kỳ hoạt động một cách hợp lý, phân tích được ra hướng phát 

triển từ đó có chiến lược và biện pháp quản lý tài chính ở đơn vị.  

(Hệ thống báo cáo kế toán được sử dụng tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập được trình bày tại Phụ lục 09) 

* Lựa chọn chủng loại, số lượng báo cáo: 

Danh mục và mẫu báo cáo quyết toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu gồm: 

• Bảng cân đối tài khoản; 

• Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng;  

• Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động; 

• Bảng đối chiếu dự toán kinh phí Ngân sách tại Kho bạc Nhà nước; 

• Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí 

Ngân sách tại Kho bạc Nhà nước; 

• Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ; 

          • Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển 

sang;  

• Bảng thuyết minh báo cáo tài chính; 

Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Đây là hệ thống báo cáo kế toán định kỳ bắt buộc yêu cầu các đơn vị 

phải lập theo đúng nội dung, phương pháp lập quy định thống nhất của Bộ 

Tài chính. Kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế 

toán ký. 

            * Tổ chức trình bày thông tin trên báo cáo, lập báo cáo: Cần lựa chọn 

và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với quy định của từng chuẩn mực 

kế toán, chế độ kế toán và các quy định hiện hành. Trình bày các thông tin kể 
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cả các chính sách kế toán nhằm cung cấp thông tin phù hợp đáng tin cậy, so 

sánh được và dễ hiểu. Phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch; 

             * Tổ chức sử dụng bảo quản và lưu trữ báo cáo: Báo cáo sau khi 

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

quy định đối với từng loại báo cáo, sẽ được kiểm tra, đồng thời báo cáo cũng 

được các nhà quản lý sử dụng cho việc quản trị nội bộ trong đơn vị. Sau khi 

nộp, sử dụng, báo cáo sẽ được đưa vào lưu trữ. Yêu cầu lưu trữ phải đầy đủ,  

có hệ thống, phải phân loại, sắp xếp thành từng bộ hồ sơ (hồ sơ chứng từ kế 

toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính,...). Trong từng bộ hồ sơ, tài liệu kế toán 

phải được sắp xếp theo thứ tự thời gian phát sinh theo mỗi niên độ kế toán, 

bảo đảm hợp lý, dễ tra cứu, sử dụng khi cần thiết. 

2.3.6. Tổ chức kiểm tra kế toán 

a) Khái niệm tổ chức kiểm tra kế toán: 

Theo Điều 4, Khoản 10 Luật Kế toán qui định: “Kiểm tra kế toán là 

việc xem xét, đánh giá việc tuân thủ pháp luật về kế toán, sự trung thực, chính 

xác của thông tin, số liệu kế toán”. Như vậy, kiểm tra kế toán chính là việc 

đánh giá hiệu quả của tổ chức CTKT trong các đơn vị SNCL. 

- Phân loại công tác kiểm tra kế toán trong mỗi đơn vị: Tùy theo tiêu 

thức lựa chọn để phân loại công tác kiểm tra. Theo giáo trình TCCT kế toán, 

Trường Đại học Mở Hà Nội, thông thường có cách phân loại kiểm tra kế toán 

cơ bản như sau: 

Căn cứ vào chủ thể kiểm tra: Công tác kiểm tra kế toán bao gồm hai 

loại nội kiểm và ngoại kiểm. Nội kiểm là công tác kiểm tra do bản thân đơn vị 

tiến hành. Ngoại kiểm là công tác kiểm tra do các cơ quan chức năng bên 

ngoài đơn vị thực hiện. 

Căn cứ vào phạm vi kiểm tra kế toán: Công tác kiểm tra kế toán được 

phân thành 2 loại: Kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề: 
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+ Kiểm tra toàn diện công tác kế toán là kiểm tra tất cả các qui trình kế 

toán của đơn vị nhằm đánh giá một cách toàn diện hiệu quả công tác kế toán 

của đơn vị qua một thời kỳ nhất định. Hình thức kiểm tra này thường được 

thực hiện theo kế hoạch. 

+ Kiểm tra chuyên đề là công tác kiểm tra kế toán đột xuất nhằm phát 

hiện, ngăn chặn kịp thời hoặc giải quyết triệt để những tồn tại trong một khâu, 

một bộ phận cụ thể của công tác kế toán. 

Căn cứ vào thời gian tiến hành kiểm tra công tác kế toán: Công 

tác kiểm tra kế toán chia thành 2 loại: Kiểm tra định kỳ và kiểm tra 

thường xuyên. 

+ Kiểm tra định kỳ là công tác kiểm tra diễn ra vào khoảng thời gian 

định trước theo kế hoạch: Thường vào sau mỗi kỳ kế toán. 

+ Kiểm tra thường xuyên là công tác kiểm tra có thể tiến hành bất cứ 

lúc nào, trước, trong và sau kỳ kế toán. 

b) Nội dung tổ chức kiểm tra kế toán:  

Theo Điều 35, Luật Kế toán quy định: Đơn vị kế toán phải chịu sự 

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

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

khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Theo Điều 36, Luật Kế toán: Nội dung kiểm tra kế toán phải được 

xác định trong quyết định kiểm tra. Nội dung kiểm tra kế toán gồm:  

- Kiểm tra việc thực hiện các nội dung công tác kế toán;  

- Kiểm tra việc tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; Kiểm 

tra việc tổ chức quản lý và hoạt động nghề nghiệp kế toán;  

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật về kế toán. 
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Kết quả kiểm tra kế toán đánh giá những tồn tại, nguyên nhân và đưa ra 

phương hướng khắc phục, giúp các đơn vị rút kinh nghiệm và nâng cao chất 

lượng công tác quản lý tài chính, kế toán tại đơn vị. 

2.4. Yêu cầu đối với tổ chức kế toán nhằm phục vụ quản lý tài chính 

- Yêu cầu của nhà quản lý về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập: 

Tùy thuộc vào quy mô, đặc điểm hoạt động của mỗi đơn vị sự nghiệp 

công lập, các nhà quản lý có những yêu cầu khác nhau trong tổ chức công tác 

kế toán tại  đơn vị mình. Tuy nhiên, có thể khái quát những yêu cầu cơ bản:  

+ Tổ chức kế toán phải phù hợp với chế độ, thể lệ quản lý tài chính, 

Luật Ngân sách và chế độ kế toán hiện hành; 

+ Tổ chức kế toán phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động, đặc điểm hoạt 

động và đặc điểm quản lý của các đơn vị sự nghiệp, phù hợp với thực trạng 

đội ngũ lao động kế toán về trình độ nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ quản 

lý, cán bộ kế toán tại chính các đơn vị này. 

+ Tổ chức kế toán phải đảm bảo tính chi tiết, kịp thời để đảm bảo cung 

cấp thông tin  giúp nhà quản lý thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và 

phục vụ cho việc ra các quyết định.  

+ Tổ chức kế toán cần thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng tránh 

phân công cho một người kiêm nhiệm những nhiệm vụ có tính chất tương 

đồng như kế toán tiền mặt không đươc kiêm thủ quỹ hoặc thủ kho không 

được kiêm kế toán vật tư. Điều này nhằm đảm bảo chức năng kiểm tra, kiểm 

soát của nhà quản lý trong hệ thống kế toán. 

- Tổ chức công tác kế toán nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý; 

Để đáp ứng được những yêu cầu quản lý được nêu trên, tổ chức công 

tác kế toán cần thay đổi và được hoàn thiện, cụ thể như sau:  
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+ Hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và báo cáo kế toán phải 

được trình bày và sử dụng tuân thủ theo đúng  quy định về chế độ kế toán áp 

dụng với các đơn vị sự nghiệp công lập hiện hành. 

+ Tổ chức bộ máy kế toán cần được lựa chọn theo mô hình phù hợp với 

quy mô, đặc điểm quản lý của đơn vị. Lựa chọn lao động kế toán có đặc điểm 

phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị. Phân công lao động kế toán đảm 

bảo tính công bằng, phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ 

lao động kế toán, đảm bảo nguyên tắc bất kiêm nhiệm.  

+ Hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và báo cáo kế toán cần xây 

dựng đầy đủ, bao phủ được các lĩnh vực sự nghiệp và phản ánh được cho từng 

lĩnh vực cụ thể theo các đặc trưng khác nhau phục vụ cho các yêu cầu cung 

cấp thông tin và quản lý khác nhau tại các đơn vị. 

+ Nội dung ghi trên chứng từ được phản ánh cụ thể, chi tiết theo đặc 

thù của từng lĩnh vực hoạt động tại đơn vị. Bên cạnh việc sử dụng các mẫu 

chứng từ bắt buộc, đơn vị có thể sử dụng các mẫu chứng từ hướng dẫn, có sự 

điều chỉnh để phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị mình. Các tài 

khoản, sổ kế toán được mở chi tiết đáp ứng nhu cầu theo dõi chi tiết cụ thể 

từng nguồn thu, chi tại đơn vị của các nhà quản lý.  

 

Kết luận chương 2 

Nội dung chương 2 giúp người đọc nắm được lý luận chung về tổ chức 

công tác kế toán trong đơn vị SNCL. Một đơn vị tổ chức công tác kế toán 

hiệu quả là phải thực hiện đầy đủ chức năng của mình, tổ chức một cách khoa 

học, hợp lý, chuyên môn hóa, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và 

trực tiếp của kế toán trưởng.  

Trên cơ sở chế độ kế toán hiện hành, cùng với những lý luận nêu trên 

sẽ là cơ sở cho việc vận dụng đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại 
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Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung, để đưa ra các phương hướng, giải 

pháp phù hợp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại đơn vị. 
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CHƯƠNG 3 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT- HUNG 

3.1. Khái quát chung về trường đại học công nghiệp Việt - Hung 

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Công nghiệp 

Việt- Hung   

Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt:   Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung. 

Tên giao dịch quốc tế:   Viet - Hung Industrial University 

Tên viết tắt:  VIU 
 

                            
 

Bộ chủ quản:  Bộ Công Thương 

Trụ sở chính: Số 16 -Phố Hữu Nghị - Thị xã Sơn Tây -Thành phố Hà Nội 

Số điện thoại: 024. 33. 838. 345        

Số fax: 024. 33. 838. 345 

          Website: viu.edu.vn 

Cơ sở 2: Xã Bình Phú - Huyện Thạch Thất - Hà Nội 

Trường  Đại học Công nghiệp Việt - Hung là cơ sở đào tạo đại học 

công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, Trường chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Công Thương và chịu sự 

quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội, chịu sự  chỉ đạo về các lĩnh vực nghiệp vụ của các Bộ, ngành có 

liên quan; chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà 

Nội. Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung hoạt động theo điều lệ Trường 
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Đại học được ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 

năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung đã trải qua 40 năm hoạt động 

đào tạo. Nhà trường ra đời là kết quả của sự giúp đỡ to lớn về vật chất, tinh 

thần và chuyên gia đào tạo của Nhà nước Hungary.  

Năm 1977: Trường Công nhân kỹ thuật Hữu nghị Việt Nam - Hungary 

được thành lập nhờ sự giúp đỡ to lớn và quý báu của những người anh em 

Hungary đặc biệt từ những ngày lao động công ích đầu tiên của đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hungary đã đặt nền móng xây dựng nên. Trường có sứ mệnh 

đào tạo những lớp thanh niên mới trở thành những người lao động có kỹ thuật 

cao, có kỷ luật và tác phong công nghiệp để xây dựng đất nước sau chiến 

tranh. Quy mô thiết kế ban đầu của Trường là 1.000 học sinh, đào tạo các 

nhóm ngành Cơ khí và Điện. 

Năm 1988: Trường được nâng cấp và đổi tên thành Trường Trung học 

Công nghiệp Việt- Hung, với nhiệm vụ đào tạo các kỹ thuật viên trung cấp 

tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Quy mô 

của Trường được nâng lên 2.500 học sinh. Các ngành đào tạo được mở rộng 

đáp ứng nhu cầu xã hội. Nhà trường đào tạo thêm các ngành Kế toán và Công 

nghệ thông tin. 

Năm 2005: Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng với tên gọi 

mới Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt- Hung, đánh dấu bước trưởng thành 

vượt bậc về chất của Nhà trường. Trình độ đội ngũ giáo viên được nâng lên rõ 

rệt. Cơ sở vật chất được bổ sung đáp ứng quy mô đào tạo 4.500 học sinh, sinh 

viên. Nhà trường tiếp tục hoạch định chiến lược chuẩn bị các điều kiện để trở 

thành trường đại học. 

Ngày 29 tháng 10 năm 2010: Trường được Nhà nước nâng cấp thành 

Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung (Theo Quyết định số 1983/QĐ-
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TTg ngày 29/10/2010 của Thủ trướng Chính phủ về việc thành lập Trường 

Đại học Công nghiệp Việt – Hung). Qua 3 lần nâng cấp từ công nhân lên 

trung cấp, từ trung cấp lên cao đẳng và từ cao đẳng lên đại học Nhà trường 

vẫn giữ tên gọi Trường Việt- Hung.  

Tính đến nay, Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung đã đào tạo 

cho đất nước gần 70.000 kỹ sư, cử nhân và kỹ thuật viên các khối ngành 

công nghệ, công nghệ kỹ thuật và kinh tế; được tặng thưởng Huân chương 

Độc lập hạng 3, Huân chương Lao động các hạng: Nhất, Nhì, Ba và nhiều 

phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước.  

Bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn hội nhập quốc tế sâu 

rộng, Nhà trường có vai trò tiên phong trong việc đào tạo nguồn nhân lực 

khởi nghiệp và nhân lực hội nhập, có trình độ và chất lượng cao phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và ngành Công 

Thương nói riêng. Bộ Công Thương với các tập đoàn, tổng công ty lớn và 

hàng nghìn đơn vị vừa sản xuất vừa tiêu thụ hàng hóa là nơi tiếp nhận sinh 

viên của Nhà trường đến thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp.  

Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của mình Trường Đại học 

Công nghiệp Việt- Hung luôn nhận được sự giúp đỡ hết sức quý báu, chí tình 

của Nhà nước Hungary đặc biệt là thế hệ trẻ đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hungary đã đặt nền móng xây dựng nên Trường Đại học Việt- Hung ngày 

nay. Nhà trường và các đối tác phía Hungary đã không ngừng hợp tác, trao 

đổi các thế mạnh của mình như chuyển giao khoa học kỹ thuật, trang thiết bị, 

máy móc, chương trình giáo trình đào tạo, giảng viên và tiến tới trao đổi sinh 

viên, đưa sinh viên Việt Nam đến học tập tại Hungary và đưa sinh viên 

Hungary đến học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung. 
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Hiện tại, Trường có hai địa điểm đào tạo chính: 

Trụ sở chính:   Số 16, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn 

Tây, thành phố Hà Nội. 

Cơ sở 2:  Khu Công nghiệp Bình Phú, Thạch Thất, TP. Hà Nội       

3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung 

Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung là trường đại học thuộc khối 

Công Thương đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng, là trung 

tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế đạt trình độ quốc gia 

và khu vực, có khả năng hội nhập với giáo dục châu Âu. Trường đào tạo và 

cung cấp nguồn nhân lực khởi nghiệp có chất lượng và trình độ phù hợp với 

nhu cầu của xã hội trong từng giai đoạn phát triển, góp phần thiết thực vào sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.  

Mục tiêu là trở thành trường đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực đẳng 

cấp khu vực, hội nhập giáo dục toàn cầu, thực hiện công nhận chất lượng, 

bằng cấp lẫn nhau với giáo dục Châu Âu mà hạt nhân là Hungary. Thực hiện 

triết lý giáo dục cho mọi người trong xã hội của nền văn minh tri thức. 

Về đào tạo: Trở thành trường đại học có uy tín về chất lượng đào tạo 

đáp ứng nhu cầu xã hội trong khu vực và quốc tế. Đào tạo trình độ đại học và 

trên đại học đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng với trên 80% chương 

trình đào tạo ngành, chuyên ngành được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định 

có uy tín trong và ngoài nước. Qui mô đào tạo đạt 12.000-15.000 sinh viên, 

học viên, trong đó các chương trình đào tạo định hướng ứng dụng trình độ đại 

học, thạc sĩ chiếm khoảng 85-90%. Tốt nghiệp có trên 90% sinh viên có việc 

làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo; 15-20% sinh viên tốt nghiệp có năng 

lực, kiến thức, kỹ năng đạt chuẩn khu vực, có thể làm việc tại các tập đoàn đa 

quốc gia hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. 
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Về khoa học và công nghệ: Thiết lập đa dạng các mối quan hệ giữa 

Nhà trường, các Vụ, Viện, đơn vị và cộng đồng xã hội để triển khai các hoạt 

động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đảm nhận được các đề 

tài trọng điểm cấp bộ, cấp nhà nước; có sản phẩm khoa học công nghệ phục 

vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế - xã hội địa phương 

khu vực nông thôn và các đơn vị thuộc khu vực không chính quy. Nâng cao 

chất lượng nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý, giáo dục đại học đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Về hợp tác quốc tế: Phát triển, nâng tầm quan hệ đối tác truyền thống 

với các trường đại học Hungary. Từng bước hội nhập với giáo dục châu Âu 

và các nền giáo dục hàng đầu châu Á về đào tạo và công nhận bằng cấp lẫn 

nhau. Hợp tác về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực giảng viên trình độ cao. 

Thực hiện gắn kết nhà trường với các cơ sở sản xuất và sử dụng lao động. 

Hàng năm đưa từ 5 đến 10 giảng viên đi làm nghiên cứu sinh ở các nước, 10 

đến 15 sinh viên đi du học theo các chương trình hợp tác quốc tế. 

Về phục vụ cộng đồng: Tạo dựng niềm tin cho cộng đồng về Trường 

Đại học Công nghiệp Việt- Hung, duy trì và phát triển các chương trình hoạt 

động phục vụ cộng đồng như chương trình “chung tay xây dựng nông thôn 

mới” triển khai tại khu vực nông thôn thuộc thành phố Hà Nội.  Tham gia đầy 

đủ các hoạt động phục vụ cộng đồng dân cư địa phương. Cung cấp nguồn 

nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển mạnh kinh tế - xã hội địa phương 

và vùng đồng bằng Sông Hồng. 

Về phát triển đội ngũ: Đến năm 2025, phấn đấu đạt chuẩn đội ngũ 

giảng viên đại học theo tiêu chí mới của ngành giáo dục: 100% giảng viên đạt 

chuẩn quốc gia và khu vực, trong đó từ 25-30% giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 

bảo đảm đủ số lượng giảng viên đào tạo trình độ đại học, trên đại học đáp ứng 

quy mô 10.000-15.000 sinh viên, học viên. 
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Xây dựng đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp và trình độ 

chuyên môn cao, gắn bó với Nhà trường, luôn theo kịp với những yêu cầu 

mới của thời đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường đặt ra trong 

từng giai đoạn. 

Đến năm 2030 có 45% giảng viên dạy đại học, trên đại học có trình độ 

GS, PGS, Tiến sĩ. Các ngành dạy theo chương trình tiên tiến mỗi ngành có ít 

nhất 10 giảng viên tài năng (được các trường đối tác đào tạo và công nhận).  

Về bảo đảm cơ sở vật chất: Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng đảm 

bảo hệ thống các phòng học đa dạng, đầy đủ và đạt chuẩn. Đầu tư các trang 

thiết bị hiện đại, đồng bộ, đặc biệt là các phòng thí nghiệm, thực nghiệm, thư 

viện đáp ứng đào tạo các ngành ở bậc đại học và trên đại học với quy mô 

15.000 sinh viên. Hoàn thành dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng bằng nguồn 

vốn trong nước, triển khai dự án đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị đào tạo từ 

nguồn viện trợ ODA. 

Về bảo đảm tài chính:  Đảm bảo đủ nguồn tài chính cho các hoạt động 

của trường theo cơ chế tự chủ và thực hiện các dự án chiến lược phát triển 

trường. Từng bước nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động phấn 

đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 4 - 4.5 lần so với 

năm 2015. 

3.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Trường Đại học Công nghiệp 

Việt- Hung                                                                             
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Sơ đồ 3.1:  Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy 

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung 

* Ban giám hiệu 

 - Hiệu trưởng: 

+ Là người đại diện theo pháp luật của Nhà trường, chịu trách nhiệm 

trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường theo các quy 

định của pháp luật; 

Phòng Quản trị thiết bị  Viện nghiên cứu hỗ trợ và phát  triển 

Khoa Công nghệ thông tin 

KHOA 

Khoa Điện – Điện tử 

Khoa Đại cương 

Khoa Xây dựng 

Khoa Ô tô 

Khoa Cơ khí 

Khoa QT kinh tế và Ng.hàng 

Phòng Tổ chức hành 
chính 

Phòng Khoa học công 
nghệ & hợp tác QT 

Phòng Đào tạo 

Phòng Tài chính- Kế 
toán 

Phòng Công tác HSSV 

Hiệu trưởng Công đoàn trường, đoàn 
thanh niên, ….. 

Hiệu phó 

PHÒNG 
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+ Có quyền ban hành và bãi bỏ các nội quy trong nội bộ Trường nhằm 

đảm bảo việc điều hành, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của Trường; tổ 

chức tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà 

trường; tổ chưc các hoạt động đào tạo và khoa học - công nghệ trong Trường 

theo đúng quy định hiện hành. 

 + Là chủ tài khoản của trường đại học, chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về toàn bộ công tác quản lý tài chính và tài sản của đơn vị. 

 + Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, tài chính – tài sản 

và đầu tư; phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Tài chính - Kế 

toán, phòng Quản trị thiết bị, phòng Quản lý xây dựng; phụ trách các cơ sở. 

 + Triển khai công việc đột xuất khác khi được lãnh đạo Bộ Công 

Thương phân công. 

 - Phó hiệu trưởng: 

 + Là người giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt 

động của Trường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân 

công của Hiệu trưởng. 

  + Giúp Hiệu trưởng xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động 

hàng năm và dài hạn. 

 + Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công. 

* Hội đồng tư vấn khoa học và đào tạo:  

 - Hội đồng khoa học và đào tạo là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng về: 

+ Mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng 

năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của Trường; 

+ Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên. 

- Hội đồng khoa học và đào tạo của trường bao gồm: Hiệu trưởng, một 

số Phó hiệu trưởng, các Trưởng khoa, các Viện trưởng; một số Giám đốc 
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trung tâm, trưởng phòng, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, cán bộ hoạt 

động khoa học - công nghệ của Trường; một số nhà khoa học, giáo dục, quản 

lý giáo dục và đại diện một số tổ chức kinh tế - xã hội ở ngoài trường quan 

tâm và am hiểu về giáo dục đại học. 

- Hội đồng khoa học và đào tạo được thành lập theo quyết định của 

Hiệu trưởng. Nhiệm kỳ của Hội đồng khoa học và đào tạo theo nhiệm kỳ của 

Hiệu trưởng. Chủ tịch Hội đồng do các uỷ viên Hội đồng bầu theo nguyên tắc 

đa số phiếu. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định theo phía có 

phiếu của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội 

đồng khoa học và đào tạo. Hội đồng khoa học và đào tạo họp ít nhất 6 tháng 

một lần do Chủ tịch Hội đồng triệu tập. 

- Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo của Trường có nhiệm vụ xây 

dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt Quy chế làm việc của Hội đồng. Các 

thành viên Hội đồng khoa học và đào tạo của trường được quyền kiến nghị về 

kế hoạch và nội dung công việc của Hội đồng. 

- Hội đồng tư vấn khác: Các Hội đồng tư vấn (bao gồm các Hội đồng: 

lương; định biên và tuyển dụng giảng viên, cán bộ, nhân viên; thi đua, khen 

thưởng; kỷ luật,...) do Hiệu trưởng quyết định thành lập và có quy chế hoạt 

động riêng; cơ cấu thành phần theo quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ 

Công Thương. 

* Các phòng chức năng: 

- Phòng Tổ chức hành chính 

- Phòng Đào tạo 

- Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế 

- Phòng Tài chính - Kế toán 

- Phòng Quản trị thiết bị 
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* Các khoa, trung tâm đào tạo:  

- Khoa Đại cương 

- Khoa Công nghệ thông tin 

- Khoa Điện - Điện tử 

- Khoa Cơ khí 

- Khoa Ô tô 

- Khoa Xây dựng 

- Khoa Quản trị, kinh tế và Ngân hàng 

- Viện nghiên cứu và hỗ trợ phát triển  

* Các tổ chức đoàn thể 

- Đảng ủy 

- Công đoàn 

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

- Hội sinh viên 

- Hội phụ nữ 

- Hội cựu chiến binh 

3.2. Đặc điểm quản lý tài chính tại trường đại học công nghiệp việt- hung 

3.2.1. Nội dung thu và nhiệm vụ chi tại Trường Đại học Công nghiệp 

Việt- Hung 

* Nội dung thu tại Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung 

- Kinh phí Nhà nước cấp chi thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ của Nhà nước giao, được Ngân sách Nhà nước cấp thông qua số biên chế 

của Nhà trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chi thường xuyên cho đào 

tạo trung cấp, cao đẳng, đại học và đào tạo lại công chức, viên chức, người 

lao động. Kinh phí còn thừa được để lại, chuyển sang năm sau theo quy định 

của Nhà nước. 
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 - Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền giao. 

 - Kinh phí thực hiện các dự án, đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, 

cấp Trường và các nhiệm vụ khoa học công nghệ khác được giao. 

 - Vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hoạt 

động sự nghiệp, sửa chữa TSCĐ theo dự án và kế hoạch năm, vốn đối 

ứng được phê duyệt. 

 - Kinh phí duy trì trang thông tin điện tử của Nhà trường. 

 - Các nguồn Ngân sách và nguồn thu hợp pháp khác. 

 + Các nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác của Trường, 

gồm học phí của người học, lệ phí tuyển sinh trung cấp và cao đẳng, đại học, 

phí ký túc xá và các loại phí, lệ phí, nguồn thu hợp pháp khác. 

 + Các khoản thu từ bán thanh lý tài sản cố định. 

+ Các khoản thu từ các trung tâm trực thuộc trường và trực thuộc các 

khoa, từ viện nghiên cứu. 

 + Các khoản thu khác 

 Như vậy, nguồn kinh phí cho Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung 

được hình thành một phần từ kinh phí NSNN cấp và một phần từ thu sự 

nghiệp do các hoạt động cung ứng “dịch vụ công” cho xã hội và thu khác, 

trong đó nguồn kinh phí NSNN cấp vẫn chiếm vai trò quan trọng, mặc dù 

hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học đã thu hút một nguồn kinh 

phí không nhỏ từ các khoản đóng góp của người dân và các tổ chức có tham 

gia sử dụng dịch vụ này. 

* Nhiệm vụ chi tại Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung 

 - Chi hoạt động thường xuyên và chi cho các hoạt động có thu sự 

nghiệp gồm: Các khoản chi cho người lao động như chi lương, phụ cấp lương, 
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chi quản lý hành chính như vật tư văn phòng, chi nghiệp vụ chuyên môn, chi 

hoạt động thu phí, lệ phí. 

 - Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp 

trường, chương trình mục tiêu quốc gia, chi vốn đối ứng thực hiện các dự án 

có vốn nước ngoài theo quy định. 

 - Chi thực hiện tinh giảm biên chế theo chế độ Nhà nước quy định. 

 - Chi đầu tư phát triển gồm: Chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, 

mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn TSCĐ, chi thực hiện các dự án đầu 

tư theo quy định. 

- Các khoản chi khác. 

3.2.2. Quy trình quản lý tài chính tại Trường Đại học Công nghiệp 

Việt-Hung  

Qua khảo sát thực tế thực hiện quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ  

chuyên môn tuân thủ theo qui trình như sau:  

a) Lập dự toán thu, chi 

Hàng năm, căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư 

hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch, 

dự toán Ngân sách Nhà nước; trên cơ sở số giao kiểm tra, nhiệm vụ của 

năm kế hoạch, tình hình thực hiện nhiệm vụ của năm trước liền kề, các 

định mức, chế độ tiêu chuẩn hiện nay của Trường tiến hành lập dự toán 

thu, chi cho năm kế hoạch. 

Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung được phân loại là đơn vị dự 

toán cấp II, là đơn vị trực tiếp sử dụng Ngân sách, trực tiếp chi tiêu kinh phí. 

Theo kết quả phỏng vấn, quá trình từ khi lập dự toán đến lúc được giao dự 

toán qua những bước sau: 

Thứ nhất: Đầu tháng 6 hàng năm, từng phòng, khoa trong Trường căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nhu cầu chi tiêu thực tế tiến hành xây 
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dựng dự toán thu chi cho năm sau. Cuối tháng 6, Trường tổng hợp dự toán 

của các phòng, khoa thành kế hoạch dự toán chung của toàn trường để nộp 

về Bộ Công Thương. Dự toán kèm theo thuyết minh cơ sở tính toán, nguyên 

nhân tăng, giảm chi tiết nội dung chi và mục lục Ngân sách Nhà nước. 

Thứ hai: Tháng 12 hàng năm, trên cơ sở số thông báo giao dự toán thu 

chi Ngân sách do Bộ Công Thương thông báo, Trường yêu cầu các phòng 

ban thực hiện điều chỉnh dự toán theo số được giao để tháng 1 năm kế hoạch 

nộp cho Bộ Công Thương. 

Thứ ba: Đến tháng 2 năm kế hoạch, Bộ Công Thương sẽ giao dự toán 

thu chi NSNN cho Trường để triển khai thực hiện. 

b) Chấp hành dự toán thu, chi 

Theo kết quả khảo sát, căn cứ dự toán thu, chi NSNN được Bộ Công  

Thương giao và căn cứ các nội dung dự toán đã xây dựng, Trường tổ chức  

thực hiện dự toán theo quy định: 

Đối với các khoản thu: 

Nguồn Ngân sách cấp: Trên cơ sở quyết định giao dự toán, 

Trường thực hiện rút dự toán qua sự kiểm soát chi của Kho bạc Nhà 

nước nơi đơn vị giao dịch. 

Nguồn thu phí, lệ phí: Mức thu thực hiện theo Thông tư số 

30/2004/TT-BTC ngày 07/04/2004 của Bộ Tài chính. 

Đối với các khoản chi: 

Các khoản chi thường xuyên: Trường được tự chịu trách nhiệm về các 

nội dung chi tiêu, thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định tài 

chính hiện hành. Cuối năm sau khi hoàn thành kế hoạch công tác do Bộ 

Công Thương kiểm tra và ra thông báo, Trường tiến hành xác định số kinh 

phí tiết kiệm chi, số kinh phí tiết kiệm được trích vào quỹ phát triển hoạt 
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động sự nghiệp phúc lợi, quỹ khen thưởng, phúc lợi và chi thu nhập tăng 

thêm cho cán bộ, viên chức, người lao động của Trường. 

 c) Công tác quyết toán thu chi 

 Đây là khâu cuối cùng của quy trình quản lý tài chính, Trường phải 

thực hiện công việc khóa sổ kế toán, rà soát, đối chiếu với số liệu đã phản ánh 

trên hệ thống sổ kế toán và lập các báo cáo tài chính của Trường. Đồng thời 

phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 

từ đó rút ra ưu, nhược điểm của từng bộ phận, làm cơ sở cho việc lập kế 

hoạch năm sau. Các nội dung xét duyệt quyết toán hiện nay thực hiện theo 

Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính.  

 Công tác thanh, quyết toán đang ngày càng ổn định, nề nếp. Trường đã 

chủ động trong việc lập dự toán Ngân sách hàng năm, quản lý và sử dụng các 

nguồn kinh phí đúng mục đích, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành 

nhiệm vụ được giao.  

 Việc chi tiêu của Nhà trường về cơ bản đã căn cứ vào chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức được quy định trong các văn bản của Nhà nước và quy 

chế chi tiêu nội bộ. Báo cáo quyết toán được lập đầy đủ, phản ánh được 

các hoạt động của Nhà trường.     

3.3. Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán tại trường đại học công nghiệp 

Việt- Hung 

3.3.1 Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán 

Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung áp dụng chế độ kế toán 

hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 

30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 185/2010/TT-BTC 

ngày 15/11/2010 sửa đổi, bổ sung. 
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Sơ đồ 3.2: Tổ chức bộ máy kế toán 
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung 

 
 
a) Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 

 
Theo kết quả khảo sát Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung là 

một đơn vị sự nghiệp công lập, có quy mô nhỏ, hoạt động vừa nên tổ chức 

công tác kế toán tập trung;  
 

b) Tổ chức lao động kế toán:  
 

- Đặc điểm lao động kế toán: 

Theo kết quả khảo sát, khối lượng công việc kế toán bao gồm các 

nhiệm vụ gắn với quá trình tiếp nhận và sử dụng kinh phí, phòng Tài chính- 

Kế toán hiện có 07 viên chức, đều đã tốt nghiệp đại học, trình độ tương đối 

đồng đều, 100% viên chức tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tuổi nghề từ 3 

đến 8 năm. Kế toán được phân công phụ trách theo phần hành, mỗi kế toán 

phụ trách nhiều phần hành dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng. 

- Phân loại lao động kế toán: 

+ Lao động kế toán làm công tác quản lý: Kế toán trưởng (kế toán 

tổng hợp). 

Kế toán trưởng 

Kế toán tiền 
lương và các 
khoản trích 

Kế toán vật 
tư, TSCĐ 

Kế toán thanh 
toán  

Thủ quỹ Kế toán ngân 
sách 
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+ Lao động kế toán thực hiện công tác kế toán (kế toán viên): Trong 

phòng Tài chính - Kế toán hiện nay có 5 viên chức kế toán viên, 01 thủ quỹ 

(mã ngạch: 06.031). 

- Phân công lao động kế toán: 

Mỗi kế toán viên, nhân viên trong phòng đều được phân công nhiệm vụ 

cụ thể: 

Kế toán trưởng (SL: 01): Là người đứng đầu bộ máy kế toán, có trách 

nhiệm tổ chức công tác kế toán, chỉ đạo công tác lập dự toán, thực hiện dự 

toán và quyết toán kinh phí, là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban 

lãnh đạo. Thực hiện nhiệm vụ kế toán tổng hợp các số liệu của các phần hành 

kế toán, lập báo cáo tài chính quý, năm của Trường. Làm việc với các cơ quan 

chức năng chuyên môn trong quá trình kiểm tra định kỳ hay đột xuất. Phân 

tích tình hình tài chính kinh tế của Nhà trường phục vụ nhu cầu quản lý.  

Kế toán thanh toán (SL: 02): Phụ trách việc thanh toán các khoản thu 

chi của trường, thu học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên, học viên; 

Kế toán ngân sách (SL: 01): Có nhiệm vụ thu thập, phản ánh xử lý và 

tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp tài trợ và tình hình sử dụng 

các khoản kinh phí, sử dụng các khoản phụ phát sinh, thực hiện các thủ tục, 

hồ sơ thanh toán với Kho bạc Nhà nước theo dự toán của Nhà trường được 

cấp trên giao. 

Kế toán lương (SL: 01): Theo dõi, thu thập, xử lý thông tin về lương và 

các khoản đóng góp: BHXH, BHYT, BCTN, KPCĐ. 

01 Kế toán vật tư, TSCĐ (SL: 01): Theo dõi, xử lý thông tin mua sắm 

sửa chữa vật tư, TSCĐ. 

01 Thủ quỹ (SL: 01): Quản lý tiền mặt của Nhà trường, căn cứ vào 

phiếu thu, phiếu chi tiền mặt để xuất hoặc nhập quỹ tiền mặt, ghi sổ quỹ phần 

thu, chi. Sau đó tổng hợp, đối chiếu thu chi với kế toán; 
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- Chế độ kế toán áp dụng: Đơn vị thực hiện công tác theo chế độ kế 

toán hiện hành là chế độ kế toán HCSN, ban hành theo Quyết định số 

19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong  kế toán: Đồng Việt Nam (VND) 

- Niên độ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 

của năm dương lịch. Kỳ kế toán quý là 3 tháng. 

- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy 

- Hình thức ghi sổ kế toán: Theo hình thức chứng từ ghi sổ  

(Hình thức ghi sổ kế toán: Chứng từ ghi sổ được trình bày tại Phụ 

lục 07) 

3.3.2. Thực trạng tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

Chứng từ kế toán là căn cứ pháp lý để tiến hành ghi chép nghiệp vụ 

kinh tế tài chính phát sinh vào sổ sách kế toán, là phương tiện để phản ánh và 

kiểm tra các nghiệp vụ, là căn cứ để chứng minh cho hoạt động kinh tế tài 

chính đã phát sinh và hoàn thành. Muốn thu nhận được thông tin kế toán thì 

công việc đầu tiên phải thiết lập hệ thống chứng từ kế toán. Mọi nghiệp vụ 

kinh tế tài chính phát sinh đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán 

hợp lệ, hợp pháp là căn cứ để ghi sổ kế toán. 

 Chứng từ kế toán mà Nhà trường sử dụng có nội dung, phương pháp lập, 

ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP 

ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước.  

Do Nhà trường có những đặc thù riêng là đơn vị hành chính sự nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước giao 

và có kết hợp với hoạt động kinh doanh cho nên hệ thống mẫu biểu chứng từ 

ban đầu bao gồm: Các chứng từ thuộc lĩnh vực giáo dục, các chứng từ kế toán 

trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 
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19/2006/QĐ-BTC và vận dụng một số chế độ chứng từ theo Quyết định số 

15/2006/QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán 

doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ (có thu) và một số chứng 

từ kế toán đựơc ban hành ở các văn bản pháp quy khác gồm chứng từ ban 

hành trong chế độ kế toán thuế, kho bạc, ngân sách.  

Các chứng từ kế toán bao gồm 4 chỉ tiêu: Lao động tiền lương, vật tư, tiền tệ, 

TSCĐ. 

* Xác định danh mục chứng từ sử dụng: 

- Chứng từ lao động tiền lương: 

Các khoản về tiền lương, phụ cấp, các khoản trích theo lương do Nhà 

trường tính toán và chi trả nên chứng từ kế toán trong chỉ tiêu lao động tiền 

lương sử dụng bao gồm một số những chứng từ cơ bản như: Bảng chấm công 

(C01a-HD), bảng chấm công làm thêm giờ (C01b-HD), giấy báo làm thêm 

giờ (C01c-HD), bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán học bổng (C03-

HD), bảng thanh toán phụ cấp (C05-HD), giấy đi đường (C06-HD), bảng kê 

trích nộp các khoản theo lương (C11-HD), bảng kê thanh toán công tác phí 

(C12-HD), … 

Ngoài hệ thống chứng từ trong danh mục chứng từ do Bộ Tài chính ban 

hành, để phù hợp với đặc thù của trường đại học, đơn vị còn tổ chức sử dụng 

một số chứng từ khác như: 

 - Hợp đồng giảng dạy thỉnh giảng 

 - Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng dạy thỉnh giảng 

 - Biên bản xét chọn giá 

 - Chứng từ tiền tệ: 

Phiếu thu (C30-BB), phiếu chi (C31-BB), giấy đề nghị thanh toán, giấy 

đề nghị tạm ứng (C32-BB), giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (C33-BB), bảng 

kê chi tiền, giấy nộp tiền,... 
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(Giấy đề nghị thanh toán, giấy báo làm thêm giờ được trình bày tại Phụ 

lục 10) 

 Nhà trường còn tổ chức sử dụng một số chứng từ khác như: 

 - Giấy đề nghị thanh toán tiền thỉnh giảng đại học ngoài trường  

 - Giấy đề nghị thanh toán tiền thỉnh giảng đại học trong trường 

(Giấy đề nghị thanh toán tiền thỉnh giảng đại học trong trường và 

ngoài trường được trình bày tại Phụ lục 11) 

 - Chứng từ vật tư:  

 Chỉ tiêu vật tư theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư. Bao gồm 

một số chứng từ cơ bản như sau: Phiếu nhập kho (C20-HD), phiếu xuất kho 

(C21-HD), bảng kê mua hàng, giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ (C22-

HD),… 

- Chứng từ TSCĐ:  

+ Chứng từ tăng TSCĐ: Giấy đề nghị cung cấp trang thiết bị làm việc, 

Hợp đồng kinh tế, Biên bản giao nhận TSCĐ, Hoá đơn giá trị gia tăng, Biên 

bản bàn giao và nghiệm thu TSCĐ, Biên bản thanh lý hợp đồng. 

+ Chứng từ giảm TSCĐ mà Nhà trường sử dụng là: Biên bản thanh 

lý TSCĐ (C51-HD), biên bản đánh giá lại TSCĐ (C52-HD), Biên bản 

kiểm kê TSCĐ (C53-HD), Thẻ TSCĐ và các chứng từ liên quan khác 

như biên bản hội đồng xử lý TSCĐ, hoá đơn GTGT,… (TSCĐ của Nhà 

trường giảm chủ yếu là do thanh lý). 

 (Danh mục hệ thống chứng từ mà Nhà trường đang sử dụng được trình 

bày tại Phụ lục 12) 

* Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán: 

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp 

Việt - Hung được khái quát bằng sơ đồ sau: 

 



76 

 

 

 

 

 

- Tiếp nhận, lập chứng từ: 

+ Phiếu chi: Xác định khoản tiền mặt thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để 

thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và ghi sổ kế toán. Phiếu chi tiền là chứng từ 

chứng minh các khoản chi của đơn vị cho hoạt động. 

Các khoản chi thường xuyên thanh toán tiền mặt chủ yếu sử dụng phiếu 

chi. Phiếu chi được lập bằng phần mềm kế toán. Phiếu chi được đánh số liên 

tục trong một kỳ kế toán. 

Phiếu chi chỉ được lập 1 (một) liên, sau khi chứng từ được kế toán thanh 

toán kiểm soát, trình ký lãnh đạo phòng và ban giám hiệu, kế toán thanh toán 

viết phiếu chi và chuyển thủ quĩ chi tiền. Người nhận tiền sau khi nhận đủ số 

tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ tên vào phiếu chi. 

Phiếu chi và chứng từ kèm theo lưu tại phòng thủ quĩ. Thủ quĩ tập hợp toàn 

bộ phiếu thu và phiếu chi cuối tháng trình ký kế toán trưởng và hiệu phó được 

uỷ quyền ký duyệt. Sau khi ký duyệt đầy đủ các chữ ký cần thì chuyển về kế 

toán tổng hợp để đưa lưu trữ. 

+ Giấy đề nghị thanh toán: Giấy đề nghị thanh toán dùng trong Nhà 

trường hợp người thực hiện công việc đã hoàn thành các hoạt động, nhiệm vụ 

được giao, đã chi tiền nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa tạm ứng để 

thực hiện các nội dung đó. Người thực hiện việc chi tiêu tập hợp chứng từ đã 

chi kèm với giấy đề nghị thanh toán nộp về bộ phận kế toán thanh toán liên 

quan, kế toán thanh toán kiểm soát, tổng hợp các chứng từ chi sao cho phù 

hợp đúng về thủ tục, định mức theo qui định tại qui chế chi tiêu nội bộ để làm 

thủ tục thanh toán.  

Lập 
chứng từ 

Kiểm tra 
CT 

Phân 
loại, sắp 
xếp CT 

Ghi sổ Tiếp nhận 

Chứng từ 
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+ Giấy đề nghị tạm ứng: Là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập 

phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng.  

Giấy đề nghị tạm ứng kèm theo kế hoạch của nội dung dự kiến thực hiện 

đã được phòng chuyên môn và Hiệu trưởng duyệt chủ trương, gửi kèm dự 

toán kinh phí thực hiện nội dung đó chuyển cho bộ phận phần hành kế toán 

kiểm soát về số lượng và định mức chi. Sau đó chuyển kế toán trưởng xem 

xét. Số tiền đề nghị tạm ứng dưới hai mươi triệu đồng thì chỉ cần kế toán 

trưởng xét duyệt và đồng ý cho lập phiếu chi tạm ứng.  

Với số tiền đề nghị tạm ứng trên hai mươi triệu đồng, sau khi kế toán 

trưởng xét duyệt, trình Thủ trưởng đơn vị duyệt chi tạm ứng thì được phép 

chuyển kế toán thanh toán lập phiếu chi và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục 

xuất quỹ cho tạm ứng. 

+ Giấy thanh toán tạm ứng: Là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm 

ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số 

tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. Sau khi được lập xong chuyển cho kế toán 

thanh toán soát xét về mặt thủ tục thanh toán và chuyển kế toán trưởng hoặc 

người phụ trách kế toán soát xét và Thủ trưởng đơn vị xét duyệt. 

Sau khi được xét duyệt: 

+ Số đề nghị thanh toán bằng số tiền đã tạm ứng, người đề nghị thanh 

toán lập giấy thanh toán tạm ứng theo mẫu bắt buộc, kèm bảng tổng hợp kinh 

phí đề nghị quyết toán và các chứng từ phát sinh thực tế kèm theo. Hồ sơ nộp 

cho kế toán theo dõi tạm ứng kiểm soát. Sau khi được ký duyệt đầy đủ các 

chữ ký từ kế toán thanh toán tạm ứng, kế toán trưởng, ban giám hiệu thì kế 

toán theo dõi tạm ứng nhập vào phần mềm kế toán và cuối tháng chuyển kế 

toán tổng hợp đưa vào lưu trữ. 
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+ Số đề nghị thanh toán ít hơn số tiền đã tạm ứng: Phần chênh lệch chi 

không hết phải làm thủ tục thu hồi nộp quỹ. Chứng từ lưu kèm với phiếu thu 

nộp phần chi không hết. 

+ Phần chi quá tạm ứng phải làm thủ tục xuất quỹ trả lại cho người tạm 

ứng. Chứng từ gốc, giấy thanh toán tạm ứng phải đính kèm cùng phiếu chi. 

+ Chi làm thêm giờ đơn vị chưa lập phiếu báo làm thêm giờ theo mẫu 

qui định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ngày 30/03/2006 mà mới chỉ lập bảng chấm công để thanh toán. 

+ Chi sửa chữa tài sản như sửa chữa nhà cửa, ô tô, điều hòa nhiệt độ, hệ 

thống điện nước. Đối với sửa chữa nhà cửa đơn vị đã thực hiện lập bản vẽ hiện 

trạng, thuê thiết kế và lập dự toán, tổ chức thi công giám sát theo qui định. Tuy 

nhiên, đối với việc sửa chữa ô tô, điều hòa, máy tính, các bộ phận liên quan chưa 

lập biên bản xác nhận tình trạng hư hỏng của tài sản cần sửa chữa làm cơ sở thanh 

quyết toán. 

Sau khi xác định được các loại chứng từ thích hợp cần phải quy định 

người có trách nhiệm ghi nhận thông tin về nghiệp vụ vào chứng từ. Kế toán 

trưởng đã nghiên cứu về tất cả các bộ phận trong đơn vị để xác định các 

nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến các chỉ tiêu cụ thể thường phát sinh 

ở mỗi bộ phận để đưa mẫu chứng từ về các chỉ tiêu đó xuống từng bộ phận. 

Cử nhân viên xuống từng bộ phận để phối hợp với bộ phận đó quy định người 

chịu trách nhiệm ghi nhận thông tin vào chứng từ kế toán khi có nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh tại bộ phận.  

Đồng thời hướng dẫn nhân viên tại các bộ phận đó cách ghi nhận 

thông tin, phản ánh các yếu tố theo yêu cầu như: Nội dung nghiệp vụ kinh 

tế, tài chính phát sinh, các chỉ tiêu giá trị, số lượng, chất lượng, thời gian, 

địa điểm và lấy tất cả xác nhận của quản lý bộ phận để làm căn cứ cho 
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việc kiểm tra, kiểm soát tính chính xác, đầy đủ, trung thực của thông tin 

trong chứng từ kế toán. 

- Kiểm tra chứng từ kế toán: 

 Kế toán trưởng quy định việc kiểm tra chứng từ kế toán đối với các bộ 

phận chức năng và các bộ phận kế toán có liên quan đến chứng từ kế toán 

trong trình tự luân chuyển của chứng từ kế toán. Khi chứng từ kế toán đến bộ 

phận nào thì bộ phận đó phải có trách nhiệm kiểm tra, soát xét và phát hiện 

những sai sót trong các chứng từ. Việc kiểm tra chứng từ kế toán là công việc 

bắt buộc của các nhân viên kế toán khi tiếp nhận chứng từ.  

 Với việc tổ chức thực hiện như vậy, nội dung kiểm tra chứng từ kế toán 

trong trình tự các bước kiểm tra song song với trình tự luân chuyển chứng từ 

được khái quát như sau:  

 + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, hợp lệ của nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh; 

 + Kiểm tra tính đầy đủ, rõ ràng, trung thực các chỉ tiêu phản ánh 

trên chứng từ; 

 + Kiểm tra việc chấp hành quản lý nội bộ, kiểm tra xét duyệt đối với 

từng loại nghiệp vụ kinh tế tài chính. 

 Chính việc tổ chức kiểm tra chứng từ kế toán như vậy nên Nhà trường 

luôn quán triệt và đòi hỏi các nhân viên kế toán phải nắm chắc các chế độ 

quản lý kinh tế, tài chính nói chung và các chế độ quản lý đối với từng phần 

hành công việc nói riêng của từng người. Đồng thời yêu cầu đội ngũ nhân 

viên kế toán phải nắm chắc các chính sách của Nhà nước và các quy định của 

Nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, chứng từ của 

Nhà trường còn có một số vấn đề như sau: 

 + Một số các khoản chi tiếp khách không có kế hoạch, dự toán kinh phí 

chi tiếp khách, khoản thanh toán chi phí liên hoan tổng kết. 
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 + Các khoản chi cho Ban tạp vụ trong Nhà trường bao gồm lương kiêm 

nhiệm hàng tháng, chi phí kiểm tra vệ sinh môi trường, chi phí họp Ban quản 

lý thường chỉ có chứng từ là giấy đề nghị thanh toán có danh sách nhận tiền 

mà không có bảng tính lương, bảng chấm công, lịch phân công kiểm tra dịch 

vụ, báo cáo kiểm tra hàng tháng, biên bản họp,... Khoản chi này cũng chưa 

được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường. 

 - Tổ chức ghi sổ và lưu trữ, bảo quản chứng từ: 

Sau khi kiểm tra các chứng từ đã hợp lý, hợp lệ kế toán thanh toán ghi sổ 

chứng từ. Chứng từ chi được lập bằng phần mềm vi tính, theo mẫu của Bộ Tài 

chính quy định.   

Hồ sơ, chứng từ sau khi thực hiện được phân loại ghi sổ đưa vào lưu trữ. 

Các chứng từ kế toán đều được đóng thành tập cùng với “Chứng từ ghi sổ” 

tương ứng,  sau đó được sắp xếp theo từng tháng hoặc từng khóa lớp trên các 

tủ hồ sơ. 

Chứng từ phát sinh trong ba năm liên tiếp trở về trước tính từ năm hiện 

tại được lưu trữ tại phòng tổ chức hành chính để thuận tiện cho việc tra cứu 

chứng từ hoặc phục vụ các đoàn kiểm tra quyết toán năm hoặc các đoàn 

thanh, kiểm tra khác.  

Các chứng từ của những năm trước đó được lưu giữ tại kho lưu trữ của 

phòng tổ chức hành chính tại thư viện của Nhà trường. Kế toán trưởng có 

trách nhiệm lưu giữ và bảo quản chứng từ. Mọi chứng từ sau khi đã đóng 

thành bộ, đưa vào lưu trữ nếu kế toán khác muốn xem xét phải có sự đồng ý 

của kế toán trưởng. 

3.3.3. Thực trạng tổ chức hệ thống tài khoản kế toán  

* Xác định danh mục tài khoản sử dụng: 

- Đối với các tài khoản để lập báo cáo tài chính: 
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Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung áp dụng theo hệ thống tài 

khoản kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 

30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm 7 loại, từ Loại 1 đến Loại 6 

là các TK trong Bảng cân đối TK và Loại 0 là các TK ngoài Bảng cân đối TK. 

Theo yêu cầu của công tác quản lý tài chính Nhà trường đã mở thêm một số 

TK cấp 2, cấp 3 để theo dõi và phục vụ cho công tác báo cáo. Căn cứ vào đặc 

điểm hoạt động cụ thể của Nhà trường, xác định nhu cầu sử dụng tài khoản; 

mở thêm các tài khoản chi tiết cần thiết, để xác định hệ thống tài khoản riêng 

của Nhà trường.  

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

Loại 2: Phản ánh TSCĐ và các chỉ tiêu liên quan đến 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 tiết 

liên quan đến các tài sản được phản ánh trên các TK thuộc 6 loại kể trên.  

Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, căn cứ vào chứng từ kế 

toán, kế toán tổ chức phản ánh vào các tài khoản theo phương pháp “ghi đơn” 

hoặc “ghi kép”.  

Tùy theo tính chất của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế 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 đến loại 6, kế toán sử dụng phương pháp “ghi kép” 

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

vào bên Có của một hoặc nhiều tài khoản khác hoặc ngược lại. 
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Kế toán trưởng có nhiệm vụ hướng dẫn phương pháp ghi chép kế toán 

đối với từng loại, nhóm, từng tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết cho đội 

ngũ kế toán viên; nhất là các tài khoản riêng biệt của Nhà trường so với hệ 

thống tài khoản kế toán được Bộ Tài chính quy định.  

 (Danh mục hệ thống tài khoản mà Nhà trường đang sử dụng được trình 

bày tại Phụ lục 13) 

- Đối với các tài khoản để thực hiện quyết toán Ngân sách: 

Hiện nay, hệ thống tài khoản của Nhà trường tuân thủ các quy định của 

Nhà nước, đảm bảo nhu cầu sử dụng tài khoản.  

 * Tổ chức sử dụng các tài khoản: 

 -  Sử dụng các tài khoản thực hiện lập báo cáo tài chính:   

+ Với tài khoản loại 1:  

TK 111 – “Tiền mặt”, mở TK chi tiết 1111 - “ Tiền Việt Nam”, TK 1112 

– “Ngoại tệ”  

TK 112 - “Tiền gửi ngân hàng”, mở TK 1121-“Tiền gửi ngân hàng – 

VNĐ. 

TK 153 - “Công cụ, dụng cụ”  không mở chi tiết cho từng đối tượng. 

+ Với tài khoản loại 2:  

TK 211 – “TSCĐ hữu hình” 

TK 213 – “TSCĐ vô hình” 

TK 214 – “Hao mòn TSCĐ 

TK 241 – “XDCB dở dang” 

+ Với tài khoản loại 3:  

TK 331- “Các khoản phải trả”, mở 4 tài khoản cấp 2 chi tiết theo đối 

tượng. Tài khoản 3318 đang được sử dụng để hạch toán thu các khoản hỗ 

trợ khác. 

TK 312 – “Tạm ứng” 
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TK 331 – “Các khoản phải trả” 

TK 332 – “Các khoản phải nộp theo lương” 

TK 333 – “Các khoản phải nộp Nhà nước” 

TK 334 – “Phải trả viên chức” 

TK 337 – “Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau” 

+ Với tài khoản loại 4:  

TK 421 -“ chênh lệch thu chi chưa xử lý” và mở chi tiết TK 4211 -

“chênh lệch thu chi hoạt động thường xuyên”;  

TK 431 - “Các quỹ”, mở TK chi tiết TK 4311 – “Quỹ khen thưởng”, TK 

4312 – “Quỹ phúc lợi”,... 

TK 461 – “Nguồn kinh phí hoạt động”; mở tài khoản cấp 2, chi tiết TK 

4611 – “Năm trước”; TK 4612 – “Năm nay”; TK 4613 – “Năm sau” 

TK 466 – “Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ” 

+ Với tài khoản loại 5:  

TK 511 - Phản ánh toàn bộ các khoản phải thu: Đơn vị sử dụng tài khoản 

này phản ánh các khoản thu từ hoạt động sự nghiệp 5118-“Thu khác”;  

TK 531-“Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh” (nếu có)  

+ Với tài khoản loại 6: 

TK 661 – “Chi hoạt động”; TK 6611 – “Năm trước”; TK 6612 – “Năm 

nay”; TK 6613 – “Năm sau” 

 - Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán:  

Việc ghi nhận các tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản được thực 

hiện theo phương pháp “ghi đơn” nghĩa là khi ghi vào một bên của một tài 

khoản thì không phải ghi đối ứng với bên nào của các tài khoản khác. 

Đơn vị sử dụng các tài khoản loại 0 là: 

TK 005 – “Công cụ dụng cụ lâu bền đang sử dụng”; khi mua công cụ 

dụng cụ về Nhà trường đưa vào sử dụng luôn mà không kiểm kê. 
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TK 007 – “Ngoại tệ các loại” và mở chi tiết tài khoản cấp 2;  

TK 008 - “Dự toán chi hoạt động” và mở chi tiết tài khoản cấp 2; 

 - Sử dụng hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước:  

Hệ thống Mục lục NSNN được quy định theo Quyết định số 1441/QĐ-

BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 10 tháng 6 năm 2009 về việc 

ban hành “Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước áp dụng trong các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính” Nhà trường sử dụng như: 

 + Hạch toán mã Chương: loại 340; loại 379; loại 430; loại 490;.... 

  + Hạch toán khoản: khoản 348; khoản 371; khoản 432; khoản 494;.... 

 + Hạch toán mục, tiểu mục: Theo từng nghiệp vụ phát sinh để hạch 

toán vào từng tiểu mục tương ứng:  

Mục 6000 – “Tiền lương”; tiểu mục 6001 – “Lương ngạch, bậc theo quỹ 

lương được duyệt”;..... 

Mục 6100 – “Phụ cấp lương”; tiểu mục 6101 – “Phụ cấp chức vụ”;.... 

Mục 6150 – “Học bổng học sinh, sinh viên”; tiểu mục 6152 – “Học sinh 

dân tộc nội trú”;... 

Mục 6550 – “Vật tư văn phòng; tiểu mục 6551 – “Văn phòng phẩm”;.... 

Mục 7000 – “Chi phí nghiệp vụ chuyên môn; tiểu mục 7004 – “Đồng 

phục, trang phục”,... 

Mục 9000 – “Mua đầu tư tài sản vô hình”; tiểu mục 9003 – “Mua phần 

mềm máy tính”;... 

3.3.4. Thực trạng tổ chức hệ thống sổ kế toán 

Qua thực hiện phỏng vấn phụ trách kế toán và quan sát trực tiếp, tác  

giả có thể đưa ra một số mô tả về tình hình thực hiện tổ chức hệ thống sổ 

kế toán tại Nhà trường như sau: 

* Lựa chọn hình thức kế toán: 
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Tại bộ phận kế toán của Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung, 

các hoạt động kinh tế phát sinh được phản ánh bằng hình thức kế toán trên 

máy vi tính để hạch toán và lập báo cáo. Phần mềm được sử dụng tại bộ 

phận kế toán của Nhà trường là phần mềm “MISA NET 2012” được mua 

bản quyền và xây dựng đảm bảo theo quy định. Hình thức sổ kế toán áp 

dụng là hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. Phần mềm kế toán này được 

áp dụng chung cho toàn đơn vị. Hình thức sổ kế toán tại Trường là hình thức 

chứng từ ghi sổ trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán bằng máy vi tính. 

Cho nên, mọi sổ sách kế toán đều sử dụng mẫu theo phần mềm này. 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ là: Căn cứ 

trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là: “Chứng từ - Ghi sổ” việc ghi sổ 

kế toán bao gồm: 

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

trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Ghi theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh trên sổ cái. 

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

bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. 

Chứng từ ghi sổ được đính số liệu liên tục trong từng tháng hoặc năm 

(theo số thứ tự trong sổ đăng ký chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán 

đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán. 

Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong hình thức kế toán này gồm: 

• Chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái, các sổ, thẻ kế 

toán chi tiết. 

• Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ là sổ kế toán tổng hợp sử dụng để ghi 

các hoạt động kinh tế tài chính đã tổng hợp trong các chứng từ ghi sổ theo 

thứ tự thời gian. 
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• Sổ cái các tài khoản là sổ kế toán tổng hợp sử dụng để ghi chép các 

hoạt động kinh tế tài chính theo từng tài khoản kế toán tổng hợp, sổ kế toán 

chi tiết là số kế toán sử dụng để ghi chép các hoạt động kinh tế tài chính theo 

yêu cầu quản lý chi tiết cụ thể đối với các hoạt động kinh tế tài chính đó (ghi 

theo từng tài khoản kế toán chi tiết). 

(Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ được trình bày ở Phụ lục 07) 

            Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của hình thức kế 

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

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

theo quy định. 

Khi ghi sổ kế toán bằng máy vi tính áp dụng tại đơn vị phải đảm bảo 

các yêu cầu sau: 

• Có đủ các sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết cần thiết để đáp 

ứng yêu cầu kế toán theo quy định. Các sổ kế toán tổng hợp phải có đầy đủ 

các yếu tố theo quy định của chế độ sổ kế toán. 

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

sổ kế toán theo quy định của luật kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành 

luật kế toán của chế độ kế toán này. 

• Kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ 

kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định 

tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các 

bảng biểu thiết kế sẵn có trên phần mềm kế toán. 
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Bảng 3.1: Danh mục hệ thống sổ Trường  Đại học Công nghiệp  

Việt - Hung đang áp dụng 

Số TT Tên sổ Mẫu số 

1 Chứng từ ghi sổ S02a-H 

2 Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) S02b-H 

3 Bảng cân đối số phát sinh S05-H 

4 Sổ quỹ tiền mặt (Sổ chi tiết tiền mặt) S11-H 

5 Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc S12-H 

6 Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ S13-H 

7 Sổ tài sản cố định S31-H 

8 Sổ chi tiết các tài khoản S33-H 

9 Sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí S43-H 

10 Sổ chi tiết các khoản thu S51-H 

11 Sổ chi tiết chi hoạt động S61-H 

12 Sổ chi tiết chi dự án S62-H 
 

Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán Trường Đại học công nghiệp Việt –Hung 
 

Hệ thống sổ kế toán của Nhà trường được mở căn cứ vào các chỉ tiêu 

quy định trong hệ thống báo cáo quyết toán của Bộ Tài chính và một số báo 

cáo đặc thù theo yêu cầu quản lý của Trường. 

* Quy trình ghi sổ: 

Việc ghi sổ kế toán hàng ngày hoặc định kỳ căn cứ vào chứng từ kế 

toán đã kiểm tra để lập chứng từ ghi sổ hoặc lập bảng tổng hợp chứng từ 

toán cùng loại sau đó căn cứ số liệu trong bảng tổng hợp chứng từ cùng 

loại để lập chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ được lập xong được chuyển 
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giao cho kế toán trưởng Trường kiểm tra lại ký duyệt rồi chuyển cho kế 

toán tổng hợp lưu trữ. 

Đối với các sổ, thẻ kế toán chi tiết được ghi căn cứ vào các chứng từ 

gốc và bảng tổng hợp chứng từ cùng loại đi kèm chứng từ ghi sổ. 

Cuối kỳ, kế toán tổng hợp tiến hành cộng số phát sinh và số dư của các 

tài khoản trên sổ cái, đối chiếu giữa Bảng cân đối tài khoản với số liệu cộng 

dồn trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ nếu khớp mới lập Bảng cân đối kế toán. 

Trên các sổ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng dồn để lập bảng 

tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản tổng hợp sau đó đối chiếu với số liệu 

tổng hợp trên tài khoản tổng hợp ghi ở sổ cái tài khoản đó. Bảng tổng hợp 

chi tiết các tài khoản sau khi đối chiếu được sử dụng làm căn cứ lập báo 

cáo tài chính. 

Số lượng sổ kế toán chi tiết ở Nhà trường khá nhiều, đặc biệt là các sổ 

kế toán theo dõi chi tiết các khoản thu, chi, tình hình kinh phí. Sổ theo dõi chi 

phí sản xuất kinh doanh dịch vụ cũng phải mở chi tiết cho từng hợp đồng cụ 

thể theo yêu cầu quản lý của Trường. 

Đối với sổ kế toán chi tiết được dùng để phản ánh chi tiết các chỉ tiêu 

của từng nội dung kinh tế, tài chính đã được phản ánh ở sổ tổng hợp theo yêu 

cầu quản lý. Căn cứ để ghi sổ kế toán chi tiết là các chứng từ gốc hoặc bảng 

tổng hợp chứng từ cùng loại được đính kèm chứng từ ghi sổ. 

Tuỳ theo nội dung kinh tế, tài chính mà mỗi sổ kế toán chi tiết phản ánh 

chi tiết tình hình và sự biến động của các nội dung kinh tế, tài chính đó. 

Hệ thống sổ kế toán: Hệ thống sổ kế toán mà đơn vị đang sử dụng theo 

hình thức sổ kế toán: Chứng từ ghi sổ. Bao gồm: Chứng từ ghi sổ; Sổ Cái và 

các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết. Quy trình lập và ghi sổ: 
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Sơ đồ 3.3: Hình thức sổ kế toán đang áp dụng tại VIU 

                   Nhập số liệu hàng ngày                     

                   In sổ, báo cáo cuối tháng 

                   Đối chiếu, kiểm tra 

 

Mọi công việc đều do máy vi tính thực hiện từ khâu nhập chứng từ tổng 

hợp, phân loại, tính toán, xử lý dữ liệu trên chứng từ cho tới khâu in sổ kế 

toán và lập báo cáo tài chính. Sử dụng máy vi tính đã đáp ứng giúp cho việc 

cung cấp thông tin nhanh chóng, chất lượng cao, giảm chi phí và thuận tiện 

cho việc lưu trữ và bảo quản số liệu. 

* Tổ chức mở sổ, khóa sổ, bảo quản và lưu giữ chứng từ kế toán: 

Theo khảo sát, điều tra, công tác tổ chức mở sổ, khóa sổ kế toán được 

thực hiện đúng theo niên độ kế toán. Sổ kế toán được mở vào ngày 01/01 

dương lịch và khóa sổ và ngày 31/12 dương lịch.  

Sổ kế toán sau khi được in ra từ máy tính được đóng sổ và lưu trữ, 

bảo quản theo quy định lưu trữ tài liệu kế toán tương tự như lưu trữ 

chứng từ kế toán. 

SỔ KẾ TOÁN 
- Sổ Tổng họp  
- Sổ chi tiết  

 

CHỨNG TỪ KẾ 
TOÁN 

 

BẢNG TỔNG HỢP 
CHỨNG TỪ  

 

BÁO CÁO 

TÀI CHÍNH 

 

PHẦN MỀM 
KẾ TOÁN 
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3.3.5. Thực trạng tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 

Qua khảo sát tác giả đưa ra thực trạng về công tác tổ chức lập báo cáo 

tài chính tại Nhà trường như sau: 

Để thể hiện tổng quát các nội dung kế toán, kế toán viên tập hợp và 

trình bày toàn bộ thông tin lên hệ thống báo cáo kế toán của Nhà trường.  

* Danh mục báo cáo tài chính sử dụng: 

Hiện nay, bộ phận kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung 

lập các báo cáo tài chính theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 

30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 101/2005TT-BTC 

ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối 

năm và lập báo cáo quyết toán, gồm các báo cáo sau:  

Bảng cân đối tài khoản  

Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng  

Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động  

Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu  

Báo cáo tăng giảm tài sản cố định 

Thuyết minh báo cáo tài chính  

Báo cáo chi tiết kinh phí dự án 

Bảng đối chiếu dự toán kinh phí Ngân sách tại Kho bạc Nhà nước 

Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước 

chuyển sang. 

Và các báo cáo thực hiện theo công văn hàng năm của các đơn vị khác. 

(Bảng cân đối tài khoản được trình bày tại Phụ lục 14) 

(Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng  

được trình bày tại Phụ lục 15) 

(Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động được trình bày tại Phụ lục 16) 
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(Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu được trình bày tại 

Phụ lục 17) 

(Thuyết minh báo cáo tài chính được trình bày tại Phụ lục 18) 

* Tổ chức lập báo cáo tài chính: 

Kế toán viên lập các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán Ngân sách 

của toàn Trường gửi Bộ Công Thương thẩm định, để Bộ ra quyết định phê 

duyệt báo cáo quyết toán của Nhà trường. 

Việc lập các báo cáo tài chính của Nhà trường được thực hiện theo 

đúng mẫu biểu quy định, đủ về số lượng. Tuy nhiên, việc giải trình báo cáo tài 

chính trong bản thuyết minh vẫn không được thực hiện chi tiết, cụ thể. Các 

báo cáo được lập mang tính thủ tục bắt buộc là chủ yếu, ý nghĩa cung cấp 

thông tin chưa nhiều và mới chỉ dừng lại ở việc lập các bảng biểu báo cáo, chi 

tiết số liệu của từng đơn vị trực thuộc Nhà trường, nên nội dung bản thuyết 

minh BCTC vẫn còn sơ sài, chưa đi vào phân tích các nội dung kinh tế, chưa 

đưa ra được các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi. 

* Về thời gian lập báo cáo tài chính: 

Khâu hoàn thành báo cáo tài chính chậm. Theo qui định, sau 15 

ngày kế tiếp của tháng cuối quí, đơn vị phải hoàn thành báo cáo quyết 

toán và nộp gửi cho cơ quan chủ quản. Tuy nhiên, hầu như Nhà trường 

thực hiện không kịp thời hoặc không thực hiện các báo cáo quí. Lý do của 

việc chậm trễ này bao gồm: 

+ Kế toán trưởng không yêu cầu kế toán tổng hợp nghiêm túc thực hiện 

để hoàn thành báo cáo đúng tiến độ. 

+ Các kế toán phần hành không hoàn thành sổ sách của bộ phận mình 

đúng thời hạn. 

+ Kế toán trưởng còn phải kiêm nhiệm nhiều phần hành khác nữa nên 

không có thời gian cho việc làm quyết toán. 
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Báo cáo quí chậm hoàn thành tất yếu dẫn đến việc chậm hoàn thành 

báo cáo năm. Ba năm gần đây, đến tận tháng 7 của năm sau, đơn vị mới hoàn 

thành báo cáo quyết toán. 

 * Tổ chức sử dụng bảo quản và lưu trữ báo cáo:  

Báo cáo sau khi được lập theo đúng biểu mẫu quy định, phản ánh đầy 

đủ các chỉ tiêu đã được quy định đối với từng loại báo cáo, sẽ được kiểm tra, 

đồng thời báo cáo cũng được Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng. Báo cáo tài 

chính của Nhà trường cũng được nộp lên đơn vị cấp trên. Cơ quan chủ quản 

thực hiện kiểm tra, duyệt quyết toán của các đơn vị sự nghiệp công lập vào 

thời điểm kết thúc năm tài chính.  

 Sau khi nộp, sử dụng, kế toán tổng hợp thực hiện sắp xếp báo cáo 

thành từng bộ hồ sơ theo trình tự thời gian, đóng quyển và tạo một tập hồ sơ 

lưu “Báo cáo tài chính” riêng và tiến hành lưu trữ hệ thống báo cáo tài chính.   

Báo cáo tài chính được lưu trữ và bảo quản theo quy định lưu trữ tài 

liệu kế toán tương tự như lưu trữ chứng từ kế toán và sổ sách kế toán.      

 * Tổ chức công khai báo cáo tài chính:  

- Thời gian thực hiện công khai báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính 

năm được công khai 01(một) lần vào “Hội nghị cán bộ công chức, viên chức” 

của Nhà trường. 

Nội dung công khai báo cáo tài chính của Nhà trường gồm có:  

- Công khai kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp và quyết toán thu, chi 

Ngân sách Nhà nước năm;  

- Công khai nguồn thu sự nghiệp và quyết toán thu, chi sự nghiệp 

trong năm.  
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3.3.6. Thực trạng tổ chức kiểm tra kế toán 

* Chủ thể thực hiện tổ chức kiểm tra kế toán: 

Qua khảo sát thực tế, thực trạng tổ chức kiểm tra kế toán tại Trường 

Đại học Công nghiệp Việt-Hung bao gồm công việc tự kiểm tra trong nội bộ 

bộ máy kế toán và công việc kiểm tra từ bên ngoài của các cơ quan chức năng 

và các đối tượng có liên quan. 

Kiểm tra nội bộ: Nhà trường đã vận dụng Quyết định số 67/2004/QĐ-

BTC ban hành ngày 13 tháng 8 năm  2004 về Quy chế tự kiểm tra tài chính, 

kế toán tại các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (gọi tắt là 

Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC).  

Kiểm tra từ bên ngoài: Kiểm tra của các cơ quan chức năng có thẩm 

quyền đối với công tác kế toán, quản lý tài chính tại các đơn vị thường được 

thực hiện không thường xuyên bởi các cơ quan Nhà nước: Thanh tra, Kiểm 

toán Nhà nước, Thuế,…. Nội dung kiểm tra chủ yếu xoay quanh vấn đề kiểm 

tra việc chấp hành  các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán. 

* Thời gian tổ chức kiểm tra kế toán: 

Cụ thể hàng năm, Trường tiến hành tổ chức kiểm tra công tác kế 

toán, tài chính cũng như các đơn vị trực thuộc khoảng từ tháng 4 đến 

tháng 7 hàng năm.  

* Nội dung, phương pháp tổ chức kiểm tra kế toán: 

Kiểm tra việc thực hiện ghi chép, phản ánh trên các chứng từ kế toán, 

trên các sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp và các báo cáo tài chính về 

đảm bảo chế độ kế toán; chế độ, chính sách quản lý tài sản và nguồn kinh phí 

tại đơn vị. 

Kiểm tra, đối chiếu giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết trong quá 

trình tổng hợp số liệu, thông tin kế toán. Trong mỗi phần hành công việc, kế 

toán viên trực tiếp kiểm tra các chứng từ kế toán trước khi thực hiện các bước 
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tiếp theo của quy trình luân chuyển chứng từ kế toán, sau đó thực hiện kiểm 

tra việc  ghi sổ kế toán chi tiết mình quản lý. 

Kiểm tra trách nhiệm, kết quả công tác của bộ máy kế toán, mối  quan 

hệ giữa phòng tài chính - kế toán với các phòng, đoàn, tổ, đội, các đơn vị trực 

thuộc trong đơn vị. 

 * Quy trình tiến hành kiểm tra: 

Trước khi tiến hành kiểm tra Nhà trường phải tiến hành lập kế hoạch 

kiểm tra trong đó xác định rõ: Thời gian kiểm tra, chuyên đề kiểm tra, đối 

tượng kiểm tra, nội dung kiểm tra, lập tổ kiểm tra, kết thúc kiểm tra. 

Tổ kiểm tra bao gồm: Kế toán trưởng Nhà trường, trưởng phòng thanh 

tra giáo dục, một giảng viên, các uỷ viên và thư ký. Việc tiến hành kiểm tra 

phải có quyết định của Nhà trường. 

Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra. Sau khi có kết quả 

kiểm tra, Lãnh đạo và kế toán trưởng Trường sẽ đưa các quyết định xử lý các 

sai phạm nếu có hoặc đề ra biện pháp quản lý kinh tế, tài chính nội bộ chặt 

chẽ hơn.  

Đối với kiểm tra nội bộ, sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Hiệu trưởng ra 

thông báo về kết quả kiểm tra công tác kế toán, ghi rõ kết luận và những chỉ 

đạo của Hiệu trưởng về những vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra. Biên 

bản có đầy đủ chữ ký của Hiệu trưởng Nhà trường và Kế toán trưởng. 

3.4. Đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy kế toán tại trường Đại Học Công 

nghiệp Việt- Hung 

3.4.1. Những kết quả đạt được 

* Cơ chế quản lý tài chính: Do được giao tự chủ về tài chính nên 

việc sử dụng NSNN và các nguồn thu sự nghiệp đơn vị đã chủ động hơn 

trong việc phân bổ tài chính cho các hoạt động của đơn vị, khai thác các 

nguồn thu sự nghiệp, mở rộng các hoạt động liên kết đào tạo; bố trí hợp lý 
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các khoản chi trong dự toán ngân sách được giao đảm bảo tiết kiệm, hiệu 

quả nhằm tăng thu - tiết kiệm chi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

cho cán bộ công nhân viên. Nhà trường đã ban hành quy chế chi tiêu nội 

bộ nhằm quản lý các nguồn thu – chi khoa học, sử dụng đúng mục đích, 

phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 

* Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán: Nhà trường đã thực hiện tương đối 

tốt. Từ khâu lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, ghi sổ, bảo quản và lưu trữ 

chứng từ đều thực hiện khoa học, dễ kiểm tra, dễ tìm kiếm. Chứng từ kế toán 

được sử dụng đúng mẫu theo quy định. Việc thực hiện ghi chép rõ ràng dễ 

hiểu. Kế toán đơn vị đã biết tận dụng lợi thế của bảng tổng hợp chứng từ gốc 

cùng loại để lập chứng từ ghi sổ, việc làm này đã làm cho việc ghi chép tổng 

hợp giảm đáng kể. Trường đã ban hành một số mẫu chứng từ sử dụng thống 

nhất toàn trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi thanh toán cũng như dễ 

dàng cho kế toán trong việc phân loại và soát xét chứng từ. 

* Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán: Hệ thống tài khoản kế toán của 

Nhà trường dựa trên hệ thống tài khoản thống nhất do Bộ Tài chính ban hành 

theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 và có bổ sung, chỉnh 

sửa một số tài khoản theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 

của Bộ Tài chính. Để phục vụ cho công tác hạch toán, theo dõi các nội dung 

một cách chi tiết, chính xác nhà trường đã mở thêm các tài khoản phục vụ cho 

yêu cầu quản lý của đơn vị. Nhà trường đã sử dụng tài khoản phù hợp với tình 

hình thực tế và quy mô hoạt động, phù hợp với các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh và được bổ sung thêm theo kinh nghiệm thực tế của cán bộ kế toán. 

* Tổ chức hệ thống sổ kế toán: Nhà trường đã áp dụng phần mềm kế toán 

MISA, phần mềm được thiết kế theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, các 

loại sổ kế toán tổng hợp và chi tiết được cập nhật và bám sát chế độ kế toán 

hiện hành và có sự thống nhất trong toàn Trường, đồng thời phần mềm kế 
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toán được phân quyền cho từng phần hành kế toán khi sử dụng. Do đó, tiết 

kiệm được thời gian, giảm khối lượng công việc cho nhân viên kế toán, giúp 

việc lập các sổ sách kế toán, các báo cáo kế toán được nhanh chóng.  

* Tổ chức hệ thống báo cáo tài kế toán: Do Nhà trường sử dụng phần 

mềm kế toán MISA, nên các báo cáo được lập đầy đủ, đúng quy định biểu mẫu 

báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước theo quy định, phù 

hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành. Các thông tin được báo cáo thống nhất, 

do đó đảm bảo cho việc quản lý, điều hành. 

3.4.2. Những hạn chế 

Song song với những ưu điểm nêu trên, tổ chức công tác kế toán tại 

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung còn tồn tại một số vấn đề sau:  

 * Tổ chức bộ máy kế toán: 

Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung mới chỉ chú trọng đến tổ 

chức bộ máy kế toán tài chính chưa chú trọng đến tổ chức bộ máy kế toán 

quản trị, do vậy chưa thực sự đạt hiệu quả cao.  

 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán áp dụng là mô hình tập trung chỉ áp 

dụng phù hợp đối với đơn vị có qui mô hoạt động kinh tế, tài chính nhỏ, 

không có đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, quy mô của Trường ngày càng phát 

triển trong những năm gần đây nên mô hình này trong tương lai sẽ không còn 

phù hợp. 

 Chưa chú trọng đến sự phân quyền khi sử dụng phần mềm kế toán nên 

vẫn có sự  nhầm lẫn,  trùng lắp trong quá trình nhập dữ liệu vào máy tính khi 

lập chứng từ. 

 Nhà trường chưa có chính sách đào tạo nhân viên kế toán và chính sách 

đãi ngộ: nên vị trí kế toán trưởng thường xuyên thay đổi, làm được thời gian 

ngắn là xin nghỉ do áp lực công việc lớn và không nhận được sự ưu đãi và 

quan tâm đúng lúc của lãnh đạo đơn vị. 
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* Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán: 

- Một số thông tin có trong mẫu chứng từ nhưng vẫn còn bỏ trống: Họ 

và tên, ngày tháng năm,...  

- Còn nhiều các nội dung hoạt động Nhà trường chưa qui định mẫu 

chứng từ chung, do đó người thanh toán mỗi người một kiểu, làm mất thời 

gian trong việc soát xét.  

* Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán:  

 - Khi mua công cụ, dụng cụ về Nhà trường đưa vào sử dụng luôn mà 

không kiểm kê, sẽ có tình trạng mất mát, hạch toán không chính xác. Như 

vậy, Nhà trường cần hạch toán TK 005 như sau: 

Khi mua công cụ, dụng cụ về nhập kho Nhà trường:  

Nợ TK 153: Giá trị công cụ, dụng cụ theo hóa đơn (Bao gồm cả thuế 

GTGT) 

Có TK 461: Giá trị công cụ, dụng cụ theo hóa đơn (Bao gồm cả thuế 

GTGT) 

Khi xuất công cụ, dụng cụ về các phòng, ban sử dụng: 

Nợ TK 661: Giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng 

Có TK 153 (chi tiết bộ phận sử dụng): Giá trị CCDC xuất dùng.  

Đồng thời ghi Nợ TK 005: Giá trị CCDC xuất dùng 

Khi nhận được “giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ”: Ghi Có TK 005 

- Đơn vị chỉ sử dụng TK 3318 - “Các khoản phải trả” để hạch toán thu 

và trả các khoản thu chi hộ và chi tiết cho từng đối tượng.  

Các khoản thu hỗ trợ khác, đơn vị sẽ hạch toán vào TK 5118-“Thu 

khác”. Khi đó TK 5118 sẽ mở chi tiết, TK 5118 chi tiết “Thu lớp KT” và TK 

5118 chi tiết “Thu hỗ trợ khác”.  

- Số liệu theo dõi TSCĐ tại các bộ phận có sự chênh lệch: 
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 Tài sản cố định của Nhà trường được phân công cho từng bộ phận theo 

dõi, bao gồm bộ phận hành chính, bộ phận giảng dạy, bộ phận quản trị và bộ 

phận theo dõi nhà cửa, vật kiến trúc. Tuy nhiên việc đối chiếu số liệu giữa các 

bộ phận này với bộ phận kế toán không được thực hiện dẫn đến số chi tiết 

nguyên giá, khấu hao TSCĐ trên bảng kê danh mục tài sản cố định ở các bộ 

phận cung cấp đang có sự chênh lệch với bộ phận kế toán. 

 - Ghi nhận TSCĐ chưa chính xác: 

 Nhà trường đang hạch toán toàn bộ công cụ dụng cụ giá trị nhỏ dưới 

10.000.000 VND vào TSCĐ. Điều này là chưa phù hợp với Quyết định số 

32/2008/QĐ-BTC ngày 29/05/2008 của Bộ Tài chính ban hành về chế độ 

quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nuớc, đơn vị sự 

nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng Ngân sách Nhà nước. 

 Một số công trình sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới đủ điều kiện đưa 

vào TSCĐ nhưng chưa được hạch toán tăng tài sản và tính hao mòn. 

- Khấu hao TSCĐ chưa chính xác: 

 Các TSCĐ tăng mới trên TK 2111 và TK 2112, kế toán đơn vị chưa 

thực hiện trích KH TSCĐ. Kiểm toán thực hiện tính toán lại KH theo nguyên 

tắc tròn năm (phát sinh trong năm thì tính kế hoạch cả năm) và lấy khung 

khấu hao theo Quyết định 32/2008 thì số khấu hao đơn vị cần trích là 

1.204.651.600 VND. 

- Giá trị còn lại của TSCĐ phản ánh trên TK 466 chưa chính xác: 

 Số dư của TK 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định phản 

ánh giá trị còn lại của tài sản cố định đang theo dõi trên sổ sách kế toán của 

đơn vị, tuy nhiên số dư tài khoản này đang phản ánh chưa khớp đúng với giá 

trị còn lại của các tài sản cố định tại Nhà trường. Chênh lệch giữa số dư TK 

466 và giá trị còn lại theo dõi trên sổ kế toán sau khi điều chỉnh các khoản 

nguyên giá và khấu hao là 765.948.921 VND.  
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 - Về khoản thu học phí 

 Các khoản thu học phí được Nhà trường theo dõi trên phần mềm thu 

học phí. Tuy nhiên một số khoản thu được hạch toán chưa khớp đúng với số 

liệu theo dõi tổng hợp. Số liệu thu học phí trên sổ kế toán đang có sự chênh 

lệch với phần mềm theo dõi thu học phí như sau: 

Bảng 3.2: Bảng kê các loại học phí 

 

Loại học phí Chênh lệch sổ sách so với phần mềm 

Học phí nghề                                        (2.198.281.400) 

Học phí sau trung cấp                                         1.288.500.000  

Học phí cao đẳng                                         3.094.023.000  

Học phí đại học                                            290.897.500  

Cộng                                         2.475.139.100 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán Trường Đại học Công Nghiệp 

Việt-Hung) 

Nguyên nhân chênh lệch được xác định như sau: 

+ Số học phí nộp đã hạch toán nhưng không lên phần mềm là  

2.899.897.500 VND  

+ Số học phí thu năm 2015 nhưng lên phần mềm năm 2016 là 

298.237.000 VND 

+ Học phí khóa 42, 43 báo có trong năm 2015 sang năm 2016 mới 

nhập liệu: 24.425.000 VND 

+ Phiếu thu học phí số 50 ngày 04/12/2016 lên phần mềm năm 2016 

là 102.100.000 VND 

- Về các khoản thu sự nghiệp khác: 

Khoản thu tiền kiến tập sư phạm và thu tiền nghiệp vụ sư phạm 

Trường đang hạch toán chênh lệch so với chứng từ thu, nguyên nhân do 
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Nhà trường hạch toán nhầm 5.000.000 tiền kiến tập sư phạm sang nghiệp 

vụ sư phạm và 600.000 là tiền thu nghiệp vụ sư phạm nhưng hạch toán 

nhầm sang TK 6313.03. 

 - Về hạch toán tài sản cố định: 

 Biên bản kiểm kê tài sản cố định chưa được cung cấp do đó sẽ 

không có căn cứ đảm bảo tính đầy đủ và hiện hữu của TSCĐ tại thời điểm 

cuối kỳ kế toán; 

 Tài sản cố định không được theo dõi tập trung tại một bộ phận mà theo 

dõi rời rạc tại nhiều bộ phận gây khó khăn trong công tác quản lý, theo dõi. 

Tài sản có thể xảy ra mất mát, hỏng hóc nhưng không được thông báo kịp thời 

dẫn đến số liệu về tài sản trên báo cáo tài chính chưa đúng tình hình thực tế. 

 Việc ghi nhận tài sản cố định của Nhà trường chưa phù hợp với tiêu 

chuẩn ghi nhận tài sản cố định theo quy định hiện hành, đồng thời việc phân 

loại sai TSCĐ dẫn đến việc phản ánh sai số dư các khoản mục trên báo cáo. 

Theo quy định hiện hành, việc tính khấu hao cần thực hiện đối với từng 

TSCĐ do mỗi tài sản có thời gian sử dụng hữu ích khác nhau và thời điểm 

đưa vào sử dụng khác nhau. Khấu hao TSCĐ chưa chính xác dẫn đến việc 

phản ánh sai giá trị còn lại của tài sản, ảnh hưởng đến công tác quản lý tài sản 

cũng như số liệu trên báo cáo tài chính hàng năm. 

 Số liệu trên TK 466 không chính xác gây ảnh hưởng đến việc theo 

dõi số kinh phí sử dụng hàng năm, gây khó khăn cho việc đối chiếu số 

liệu giữa các phần hành kế toán và đối chiếu số liệu giữa bộ phận kế toán 

với các bộ phận phụ trách khác và phản ánh sai lệch số dư khoản mục trên 

báo cáo tài chính. 

 - Về hạch toán các khoản thu: 

 Những chênh lệch giữa phần mềm thu học phí và số hạch toán phản 

ánh số thu học phí hiện đang ghi nhận thừa hoặc bỏ sót, dẫn đến báo cáo tài 
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chính có thể phản ánh không chính xác tình hình tài chính cũng như tình hình 

công nợ về học phí của Nhà trường; 

Việc hạch toán nhầm tài khoản thu dẫn đến phản ánh sai số phát sinh 

từng loại thu trên báo cáo tài chính. 

 * Tổ chức hệ thống sổ kế toán:  

Mở bổ sung các sổ cần thiết cho hoạt động theo dõi nguồn kinh phí tại 

đơn vị như:   

+ Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc - Mẫu số S12 - H. 

+ Sổ theo dõi dự toán Ngân sách - Mẫu số S41- H 

+ Sổ theo dõi nguồn kinh phí - Mẫu số S42 - H 

+ Sổ tổng hợp nguồn kinh phí – Mẫu số S43 – H 

Kế toán thực hiện mở sổ kế toán và khóa sổ kế toán hàng tháng, 

hàng quý, báo cáo số liệu về việc sử dụng các nguồn kinh phí kịp thời 

đến cấp quản lý.  

Sổ quỹ tiền mặt: Sổ này được dùng để phản ánh chi tiết tình hình thu 

chi quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam đồng của Nhà trường và sổ này được 

khoá từng ngày để đối chiếu với báo cáo tồn quỹ của thủ quỹ. Căn cứ ghi sổ 

là các phiếu thu, chi đã được nhập xuất quỹ. Mỗi loại quỹ của Trường được 

theo dõi trên một sổ riêng như sổ quỹ chính của Nhà trường. Cuối mỗi tháng, 

quý, năm tài chính hoặc khi có kiểm kê đột xuất kế toán đều thực hiện khoá 

sổ tất cả các sổ kế toán để xác định số dư cuối kỳ trên từng tài khoản kế toán 

hoặc tổng số thu, chi tồn quỹ. 

Hiện tại, thủ quỹ theo dõi số liệu trên sổ quỹ viết tay, đã thực hiện việc 

đối chiếu hàng tháng với kế toán tiền mặt, tuy nhiên việc đóng dấu giáp lai 

giữa các trang sổ chưa đầy đủ, chưa đánh số cho từng trang sổ, có thể xảy ra 

gian lận, sai sót. Việc chốt số dư hàng ngày giữa thủ quĩ và bộ phận thanh 

toán tiền mặt chưa được thực hiện. 



102 

 

Với các hoạt động dịch vụ trong Nhà trường, kế toán không mở sổ 

chi tiết theo dõi từng khoản mục cho từng hợp đồng (như: trông xe, phát 

hành sách, căng tin,...). Sổ chi tiết các khoản thu được kế toán viên ghi 

tách từng nội dung khoản mục; thu học phí từ học sinh sinh viên được sử 

dụng bằng hệ thống phần mềm riêng, được thu theo từng hệ đào tạo, từng 

khóa học trong năm, theo từng đơn vị liên kết đào tạo và đơn vị trực 

thuộc; tách biệt với hệ thống kế toán máy và tách biệt với các khoản thu 

từ lệ phí, từ các đơn vị trực thuộc. Theo định kỳ (5 ngày) kế toán trưởng 

làm bút toán kết chuyển toàn bộ số tiền thu học phí được ghi trên phần 

mềm thu học phí sang phần mềm kế toán. 

 Hiện nay, phần mềm kế toán mà Nhà trường đang sử dụng cung cấp 

đầy đủ các báo cáo tài chính cần thiết theo quy định. Nhưng hiện nay, Nhà 

trường chưa có bộ sổ phục vụ cho kế toán quản trị là không có và chưa được 

quan tâm. Do vậy, khi lãnh đạo Nhà trường cần thông tin kế toán về các hoạt 

động trong một giai đoạn nhất định thì bộ phận kế toán gặp khó khăn. 

Thực tế, hầu hết các kế toán phần hành đều chỉ nhập chứng từ khi có 

phát sinh. Báo cáo thực hiện là báo cáo quí. Đến cuối kỳ kế toán, kế toán mới 

tiến hành in sổ, do đó, nếu có sai sót thì phải tìm và rà soát lại phát sinh của 

toàn quí nên rất khó khăn và mất thời gian trong việc sửa chữa. 

Nhà trường chưa có phần mềm theo dõi tài sản cố định hợp lý. Việc 

theo dõi sổ sách, danh mục tài sản cố định và công cụ dụng cụ trong Trường 

đang hoàn toàn phụ thuộc vào sổ sách theo dõi của phòng Quản trị thiết bị. 

* Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán:  

Kế toán mới chỉ có báo cáo quyết toán theo quy định của chế độ kế toán 

– tài chính. Việc lập và phân tích báo cáo của Nhà trường nhìn chung mới chỉ 

đáp ứng được một trong số những yêu cầu của công tác quản lý, báo cáo kế 

toán thường chưa có những phân tích sâu về các chỉ tiêu tài chính, nội dung 
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phân tích còn thiếu tính hệ thống nên chưa đưa ra được các giải pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt động, năng lực tài chính, góp phần thực hiện tốt quyền và 

nghĩa vụ tự chủ tài chính. Việc hạch toán các phát sinh còn nhiều lỗi, thiếu 

bút toán. Do đó, đến kỳ làm báo cáo tài chính, kế toán tổng hợp còn phải mất 

rất nhiều thời gian để kiểm tra kiểm soát lại. 

Nhà trường chưa chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo quyết toán 

theo quy định hiện hành. Theo qui định, sau 15 ngày kết thúc quí đơn vị phải 

hoàn thiện quyết toán và gửi Bộ, tuy nhiên, trên thực tế, vài quí kế toán tổng 

hợp mới làm một lần.  

 Kế toán tổng hợp sau khi kết thúc kỳ kết toán, do không làm báo 

cáo quyết toán kịp thời nên không thực hiện việc khóa sổ trên máy vi tính. 

Một số bộ phận kế toán phần hành, trong quá trình làm việc, phát hiện 

thấy kỳ kế toán trước đó hạch toán sai, đã tự ý sửa trong phần mềm kế 

toán. Việc điều chỉnh bút toán chậm sau khi các phần hành đã in sổ, tạo ra 

sự chênh lệch giữa số liệu trong báo cáo và số liệu trong sổ của các phần 

hành. Các phần hành kế toán liên quan lại phải xem lại hồ sơ chứng từ cũ 

để chỉnh sửa và in lại rất mất thời gian. 

* Tổ chức hệ thống kiểm tra kế toán:  

Trong điều kiện hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ còn rất mới 

đối và sự quan tâm còn hạn chế của các cơ quan quản lý Nhà nước. Nên 

việc kiểm tra của đơn vị mới chỉ dừng lại ở kiểm tra các báo cáo tài chính, 

đối chiếu các tài khoản về tiền và tạm ứng nội bộ. Công tác kiểm tra kế 

toán nội bộ chỉ mang tính hình thức, chưa phát huy tác dụng của kiểm tra. 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng chất lượng kiểm tra kế 

toán còn thấp là do nhân viên kế toán còn làm nhiều công việc kiêm 

nhiệm dẫn đến hạn chế chức năng tự kiểm tra, giám sát giữa các nhân viên 
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trong bộ máy kế toán; trình độ kế toán không cao, chưa đủ khả năng thực 

hiện các công việc về kiểm tra, phân tích báo cáo kế toán. 

- Các chế độ, định mức bất hợp lý chưa được sửa đổi kịp thời. Quy 

chế chi tiêu nội bộ chưa sửa đổi, bổ sung lại. 

3.4.3. Nguyên nhân  

- Hệ thống kế toán Việt Nam đang trong quá trình đổi mới theo 

hướng phù hợp với nền kinh tế thị trường và hội nhập khu vực và thế giới. 

Để đáp ứng những yêu cầu mới cần có những trải nghiệm, trong quá trình 

cải cách khó tránh khỏi những vướng mắc khi vận dụng chế độ kế toán 

trong đơn vị. Vì vậy, việc thống nhất chế độ kế toán là hết sức cần thiết, 

bao gồm các nội dung như chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, 

sổ kế toán và báo cáo kế toán. 

- Thông tin kế toán chưa nhiều, các báo cáo kế toán còn mang nặng tính 

hình thức, chủ yếu nhằm mục đích chấp hành chế độ, chính sách theo quy 

định. Các thông tin kế toán chưa thực sự trở thành cơ sở hữu ích cho các 

quyết định của ban giám hiệu. 

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ kế toán chưa đồng đều; kế toán chưa 

chủ động cập nhật những văn bản liên quan đến lĩnh vực kế toán; việc đào tạo 

nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn cho nhân viên kế 

toán còn chưa được quan tâm; việc hiểu, nhận thức đúng các nội dung văn 

bản liên quan đến lĩnh vực kế toán áp dụng vào thực tiễn đơn vị còn hạn chế. 

- Điều kiện tài chính của Nhà trường chưa cho phép đầu tư một hệ 

thống thông tin kế toán toàn diện. Để nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế 

của Nhà trường, tiến tới cần đầu tư vào mọi mặt, nên đầu tư vào hệ thống 

thông tin kế toán chưa phải là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của Nhà trường. 

- Do công tác kiểm tra, giám sát chưa được coi trọng. Công tác kiểm 

tra, thanh tra kết quả thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới của cơ quan chức 
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năng cũng như cơ quan chủ quản cấp trên đối với Nhà trường còn chưa được 

coi trọng đúng mức, hệ thống văn bản pháp luật về công tác thanh tra kiểm tra 

còn chưa hoàn chỉnh; những quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ 

quan chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát còn nhiều bất cập, 

chồng chéo, trùng lặp; quy trình nghiệp vụ của công tác này còn chưa cụ thể, 

chưa kịp thời đổi mới phù hợp với hệ thống cơ chế quản lý mới. 

- Bên cạnh đó, việc tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm thực 

hiện của Bộ Công Thương đối với Nhà trường để điều chỉnh, khắc phục 

những hạn chế trong quá trình thực hiện cơ chế mới một cách kịp thời còn 

chưa được chú trọng.  

Những tồn tại nêu trên cần phải được khắc phục, sửa đổi, đánh giá đúng 

vai trò, để đáp ứng yêu cầu công việc trong điều kiện mới . 

 

Kết luận chương 3 

Kết thúc chương 3, người đọc có thể nắm được tình hình khái quát 

về Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung, những thuận lợi và khó 

khăn mà Nhà trường gặp phải trong thời gian qua, đồng thời tìm hiểu 

thực trạng để thấy được những ưu điểm và tồn tại về tổ chức hệ thống bộ 

máy kế toán tại Nhà trường. 

 Qua quá trình nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán tại 

Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung cho thấy, bên cạnh những mặt tích 

cực về vận dụng chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản, sổ kế toán,…. Nhà 

trường vẫn còn một số mặt hạn chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan, 

khách quan.  

Từ thực trạng này, chương 4 của luận văn sẽ đưa ra phương hướng, giải 

pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Nhà trường. 
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CHƯƠNG 4 

THẢO LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT- HUNG 

 

4.1 Định hướng phát triển của Trường Đại Học Công Nghiệp Việt- Hung 

 4.1.1. Về đào tạo: Trở thành trường đại học có uy tín về chất lượng đào 

tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong khu vực và quốc tế. Đào tạo trình độ đại học 

và trên đại học đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng với trên 80% 

chương trình đào tạo ngành, chuyên ngành được kiểm định bởi các tổ chức 

kiểm định có uy tín trong và ngoài nước. Qui mô đào tạo đạt 12.000-15.000 

sinh viên, học viên, trong đó các chương trình đào tạo định hướng ứng dụng 

trình độ đại học, thạc sĩ chiếm khoảng 85-90%. Tốt nghiệp có trên 90% sinh 

viên có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo; 15-20% sinh viên tốt 

nghiệp có năng lực, kiến thức, kỹ năng đạt chuẩn khu vực, có thể làm việc tại 

các tập đoàn đa quốc gia hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. 

 4.1.2. Về khoa học và công nghệ: Thiết lập đa dạng các mối quan hệ 

giữa Nhà trường, các Vụ, Viện, đơn vị và cộng đồng xã hội để triển khai các 

hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đảm nhận được các 

đề tài trọng điểm cấp bộ, cấp nhà nước; có sản phẩm khoa học công nghệ phục 

vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế - xã hội địa phương khu 

vực nông thôn và các đơn vị thuộc khu vực không chính quy. Nâng cao chất 

lượng nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý, giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

 4.1.3. Về hợp tác quốc tế: Phát triển, nâng tầm quan hệ đối tác truyền 

thống với các trường đại học Hungary. Từng bước hội nhập với giáo dục châu 

Âu và các nền giáo dục hàng đầu châu Á về đào tạo và công nhận bằng cấp 

lẫn nhau. Hợp tác về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực giảng viên trình độ 



107 

 

cao. Thực hiện gắn kết Nhà trường với các cơ sở sản xuất và sử dụng lao 

động. Hàng năm đưa từ 05 đến 10 giảng viên đi làm nghiên cứu sinh ở các 

nước, 10 đến 15 sinh viên đi du học theo các chương trình hợp tác quốc tế. 

 4.1.4. Về phục vụ cộng đồng: Tạo dựng niềm tin cho cộng đồng về 

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, duy trì và phát triển các chương 

trình hoạt động phục vụ cộng đồng như chương trình “chung tay xây dựng 

nông thôn mới” triển khai tại khu vực nông thôn thuộc thành phố Hà Nội.  

Tham gia đầy đủ các hoạt động phục vụ cộng đồng dân cư địa phương. Cung 

cấp nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển mạnh kinh tế - xã hội 

địa phương và vùng đồng bằng Sông Hồng. 

 4.1.5. Về phát triển đội ngũ: Đến năm 2025, phấn đấu đạt chuẩn đội 

ngũ giảng viên đại học theo tiêu chí mới của ngành giáo dục: 100% giảng 

viên đạt chuẩn quốc gia và khu vực, trong đó từ 25-30% giảng viên có trình 

độ Tiến sĩ, bảo đảm đủ số lượng giảng viên đào tạo trình độ đại học, trên đại 

học đáp ứng quy mô 10.000-15.000 sinh viên, học viên. 

Xây dựng đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp và trình độ 

chuyên môn cao, gắn bó với Nhà trường, luôn theo kịp với những yêu 

cầu mới của thời đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường đặt ra 

trong từng giai đoạn. 

Đến năm 2030 có 45% giảng viên dạy đại học, trên đại học có trình độ 

GS, PGS, Tiến sĩ. Các ngành dạy theo chương trình tiên tiến mỗi ngành có ít 

nhất 10 giảng viên tài năng (được các trường đối tác đào tạo và công nhận).  

 4.1.6. Về bảo đảm cơ sở vật chất: Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng 

đảm bảo hệ thống các phòng học đa dạng, đầy đủ và đạt chuẩn. Đầu tư các 

trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, đặc biệt là các phòng thí nghiệm, thực 

nghiệm, thư viện đáp ứng đào tạo các ngành ở bậc đại học và trên đại học với 

quy mô 15000 sinh viên. Hoàn thành dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng 
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bằng nguồn vốn trong nước, triển khai dự án đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị 

đào tạo từ nguồn viện trợ ODA. 

 4.1.7. Về bảo đảm tài chính:  Đảm bảo đủ nguồn tài chính cho các hoạt 

động của Nhà trường theo cơ chế tự chủ và thực hiện các dự án chiến lược phát 

triển trường. Từng bước nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, phấn đấu đến 

năm 2030 thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 4-4.5 lần so với năm 2015. 

4.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Tại Trường Đại Học 

Công Nghiệp Việt- Hung 

4.2.1.  Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán 

 Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung mới chỉ chú trọng đến tổ 

chức bộ máy kế toán tài chính chưa chú trọng đến tổ chức bộ máy kế toán 

quản trị. Hiện nay Nhà trường chưa có bộ phận kế toán quản trị riêng do vậy 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chưa thực sự đạt hiệu quả cao.  

 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán áp dụng tại trường là mô hình tập 

trung chỉ áp dụng phù hợp đối với đơn vị có qui mô hoạt động kinh tế, tài 

chính nhỏ, không có đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, quy mô của Trường ngày 

càng phát triển trong những năm gần đây nên mô hình này trong tương lai sẽ 

không còn phù hợp, vấn đề này đặt ra một mô hình tổ chức bộ máy kế toán 

trong mới tương lai tại đơn vị. 

 Sự phân công trách nhiệm của nhân viên kế toán chưa chú trọng đến sự 

phân quyền khi sử dụng phần mềm kế toán. Việc nhập dữ liệu hiện nay chưa 

có sự phân quyền rõ ràng nên vẫn có sự  nhầm lẫn,  trùng lắp trong quá trình 

nhập dữ liệu vào máy tính khi lập chứng từ kế toán. 

 Chính sách đào tạo nhân viên kế toán: Đào tạo cơ bản về nghiệp vụ kế 

toán để thực hiện tốt hơn. Nhà trường phải có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại 

về trình độ tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ kế toán và tạo điều kiện để nhân 

viên kế toán được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ 
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do cơ quan cấp trên hoặc cơ quan thuế tổ chức để nắm bắt và cập nhập đầy đủ 

kịp thời về những đổi mới chính sách của Nhà nước. Kết hợp với các đơn vị 

cung cấp phần mềm kế toán để đào tạo nghiệp vụ kế toán máy cho nhân viên. 

Chính sách đãi ngộ: Vị trí kế toán trưởng thường xuyên thay đổi, làm 

được thời gian ngắn là xin nghỉ do áp lực công việc lớn và không nhận được 

sự ưu đãi và quan tâm đúng lúc của lãnh đạo đơn vị, chính vì thế Trường nên 

có những chính sách động viên, đãi ngộ, và có sự quan tâm từ phía lãnh đạo 

Trường để đào tạo và giữ lại những cán bộ có năng lực thật sự. Đồng thời tìm 

kiếm nguồn thu để có thể thuê thêm được nhân viên kế toán, giảm bớt khối 

lượng công việc hiện nay cho đội ngũ này. 

4.2.2. Hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ kế toán  

 Công tác tổ chức hệ thống chứng từ kế toán tại Trường Đại học Công 

nghiệp Việt - Hung thực hiện theo đúng chế độ kế toán của Nhà nước ban 

hành. Tuy nhiên, ở một số khía cạnh Nhà trường cần tiếp tục nghiên cứu hoàn 

thiện, chuẩn hóa hệ thống chứng từ  đã và đang sử dụng, đảm bảo khách quan, 

trung thực, minh bạch của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phát hiện ngăn 

ngừa tiêu cực trong quản lý kinh tế. 

Đối với khâu lập chứng từ: Hoàn thiện quy định về lập chứng từ kế 

toán tại Nhà trường: cần có các quy định cụ thể về các yếu tố của chứng từ, 

đặc biệt yếu tố về chữ ký của những người có thẩm quyền, trách nhiệm đối 

với hoạt động kinh tế tài chính xảy ra, cách lập và quy trình lập chứng từ. 

Cần xác định rõ các bộ phận có trách nhiệm lập chứng từ, quy định về 

thủ tục, phương pháp lập chứng từ. Việc thu thập thông tin kế toán là công 

việc khởi đầu của toàn bộ quy trình kế toán, có ý nghĩa quyết định đối với tính 

trung thực, tính khách quan vì vậy Nhà trường cần phải xây dựng được quy 

trình phân công nhiệm vụ của từng nhân viên trong bộ máy kế toán, công tác 

phối hợp giữa bộ máy kế toán với các bộ phận khác trong Nhà trường.  
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Đối với khâu kiểm tra chứng từ: Bộ phận kế toán và các bộ phận chức 

năng trong Nhà trường có liên quan phải kiểm tra các loại chứng từ kế toán 

(bao gồm chứng bên trong và bên ngoài Nhà trường). Để hạn chế tối đa 

những sai sót về mặt chứng từ thì kế toán cần tăng cường kiểm tra đối với tất 

cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh kể cả thu, chi trong Nhà trường, 

chứng từ kế toán phát sinh liên quan đến bộ phận nào thì bộ phận đó phải có 

trách nhiệm kiểm tra và công việc kiểm tra phải được thực hiện một cách 

thường xuyên, liên tục và phải được coi là khâu bắt buộc trong khâu lập và 

tiếp nhận chứng từ.  

Đặc biệt, ngoài việc kiểm tra về mặt hình thức của chứng từ, kế toán 

còn phải kiểm soát nội dung trên chứng từ xem việc thu, chi có đúng theo dự 

toán, kế hoạch, các khoản chi xem có đúng định mức, đúng mục đích hay 

không. Ngoài việc thực hiện kiểm tra chứng từ ngay khi lập, khi tiếp nhận thì 

định kỳ khi đóng chứng từ thành tập theo trình tự thời gian, nội dung kinh tế, 

kế toán phải thực hiện kiểm tra, kiểm soát lại để hạn chế tối đa những sai sót 

về mặt chứng từ. 

Nhà trường nên xây dựng một quy trình, nội dung, kế hoạch kiểm tra 

trong toàn trường (kiểm tra thường xuyên và đột xuất); có những hình thức 

khen thưởng, động viên kịp thời đối với những tập thể, cá nhân làm tốt. Đây 

cũng là biện pháp để nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm tra trong nội 

bộ bộ phận kế toán và các bộ phận khác trong bộ máy nhà trường. Bên cạnh 

đó, phải có hình thức xử lý theo từng mức độ vi phạm, để hạn chế quá trình 

sai sót trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Trình từ kiểm tra chứng từ kế toán ở các đơn vị trong Nhà trường phải 

được tiến hành như sau: 

- Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, phản ánh 

trên chứng từ; 
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- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của nghiệp vụ kinh tế, tài chính 

phát sinh; 

- Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán; 

- Kiểm tra việc chấp hành qui chế quản lý nội bộ của những người lập, 

kiểm tra, xét duyệt đối với từng loại nghiệp vụ kinh tế. 

Khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện có hành vi vi phạm 

chính sách, chế độ, thể lệ kinh tế, tài chính của Nhà nước và đơn vị, phải 

từ chối thực hiện (xuất quỹ, thanh toán, xuất kho,...) đồng thời báo ngay 

cho Hiệu trưởng và kế toán trưởng Nhà trường biết để xử lý kịp thời theo 

pháp luật hiện hành. 

Đối với những chứng từ kế toán lập không đúng thủ tục, nội dung và 

con số không rõ ràng, thì người chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc ghi sổ phải trả 

lại hoặc báo cho nơi lập chứng từ biết để làm lại, làm thêm thủ tục và điều 

chỉnh, sau đó mới dùng làm căn cứ ghi sổ. 

Đối với khâu luân chuyển chứng từ: Nhà trường phải xây dựng quy 

trình luân chuyển chứng từ tối ưu trong nội bộ đơn vị; để khắc phục hạn 

chế luân chuyển chứng từ chậm do cách biệt địa lý giữa trụ sở chính và 

chi nhánh Nhà trường, Nhà trường nên chấp nhận chứng từ kế toán là 

bản fax trong những trường hợp cần thiết, sau đó bổ sung bản chính và 

tiến hành kiểm tra lại nội dung thông tin, đối chiếu và hoàn thiện chứng 

từ hoặc điều chỉnh tăng, giảm nếu có sự chênh lệch. Khi xây dựng quy 

trình luân chuyển chứng từ phải đảm bảo tránh được các khâu trung gian 

và kịp thời cập nhật thông tin vào sổ kế toán. 

Cần yêu cầu bộ phận kế toán nghiêm chỉnh thực hiện việc khoá sổ kỳ 

kế toán. Tránh trường hợp để đến qua kỳ kế toán rồi mà các kế toán phần 

hành phát hiện chênh lệch sổ sách của mình, tự động quay lại sửa trong phần 
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mềm ở kỳ  trước làm ảnh hưởng tới sổ sách của các bộ phận khác. Cần phải 

sửa sai, điều chỉnh bằng bút toán vào thời điểm hiện tại. 

Đối với khâu lưu trữ, bảo quản và tiêu hủy chứng từ:  

Để đảm bảo việc lưu trữ chứng từ được thuận tiện cho bộ phận kế toán, 

Nhà trường nên bố trí một kho lưu trữ rộng hơn, có điều kiện bảo quản chứng 

từ tốt hơn, để bảo quản lưu trữ chứng từ theo đúng quy định của Nhà nước. 

Do tình hình thời tiết khắc nghiệt cho nên cần phải trang bị các máy móc, 

thiết bị bảo quản như hút ẩm, đồng thời phải kiểm tra thường xuyên kho lưu 

trữ để tránh mối mọt, rách nát,… đảm bảo thời hạn bảo quản lưu trữ của từng 

loại chứng từ kế toán theo đúng Luật Kế toán. 

4.2.3. Hoàn thiện tổ chức hệ thống tài khoản kế toán  

- Về hạch toán tài sản cố định 

Cuối kỳ kế toán, Nhà trường cần thành lập hội đồng kiểm kê tài sản, 

thực hiện kiểm kê tài sản cố định và lập biên bản kiểm kê theo quy định. 

Trong quá trình kiểm kê, cần phân biệt những tài sản Trường đang sử 

dụng và những tài sản thuộc bộ phận dự án mà Trường không theo dõi 

trên sổ kế toán, đồng thời chi tiết tình trạng của các tài sản đã hư hỏng 

hoặc không còn sử dụng được. 

Nhà trường nên thường xuyên thực hiện đối chiếu về số lượng, nguyên 

giá, giá trị còn lại của các TSCĐ giữa bộ phận kế toán và các bộ phận phụ 

trách quản lý để đảm bảo tính đầy đủ, hiện hữu của các TSCĐ trên sổ sách, 

kịp thời cập nhật tình trạng sử dụng, hư hỏng của tài sản. 

Những công cụ, dụng cụ có giá trị bé dưới 10.000.000 VND không đủ 

điều kiện ghi nhận TSCĐ, đề nghị Trường theo dõi trên TK ngoại bảng 005. 

Những TSCĐ sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới khi có quyết toán, 

Biên bản nghiệm thu bàn giao đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ, đề nghị Trường 

hạch toán tăng TSCĐ và trích hao mòn tương ứng. 
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Đủ điều kiện để ghi nhận là TSCĐ vô hình, đề nghị Trường theo dõi là 

TSCĐ vô hình cho đúng tính chất tài khoản và trích khấu hao theo quy định. 

Nhà trường cần theo dõi chi tiết từng tài sản theo nguyên giá, thời điểm 

đưa vào sử dụng, thời gian tính khấu hao, số hao mòn hàng năm, giá trị còn 

lại của tài sản theo khung khấu hao quy định trong Quyết định 32/2008/QĐ-

BTC của Bộ Tài chính. Đối với số khấu hao hạch toán thừa và thiếu nêu trên, 

đề nghị Trường hạch toán điều chỉnh. 

Số dư của TK 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định phản 

ánh giá trị còn lại của tài sản cố định đang theo dõi trên sổ sách kế toán của 

Trường, đề nghị Nhà trường hạch toán điều chỉnh theo số nguyên giá và khấu 

hao lũy kế đã điều chỉnh cho phù hợp. 

Các bút toán đề nghị điều chỉnh: 

Điều chỉnh TSCĐ đang theo dõi ngoại bảng: 

Nợ TK 466/Có TK 2118:    90.055.000 

Điều chỉnh TSCĐ hạch toán thiếu nguyên giá: 

Nợ TK 2112/Có TK 3318.093:  347.000.000 

Nợ TK 66122/Có TK 466:  347.000.000 

Nợ TK 2112/Có TK 3318.99:   218.000.000  

Nợ TK 66122/Có TK 466:   218.000.000 

Điều chỉnh phần khấu hao TSCĐ trích thiếu: 

Nợ TK 466/Có TK 2141:   1.204.651.600 

Điều chỉnh phần chênh lệch giá trị còn lại TSCĐ so với số dư TK 466: 

Nợ TK 466/ Có TK 661:  765.948.921 

- Đối với những khoản tiền học phí theo dõi trên phần mềm, đề nghị 

Trường nhập dữ liệu chính xác theo thời điểm nộp tiền để có cơ sở đối chiếu 

hàng kỳ với phần mềm kế toán, tránh việc nhầm lẫn, sai sót. Khoản học phí đã 

thu nhưng chưa lên phần mềm số tiền 2.899.897.500 đề nghị cán bộ theo dõi 



114 

 

phần mềm nhập liệu bổ sung, nhằm theo dõi đúng số học phí đã thu và học 

phí sinh viên còn chưa nộp, tránh gây ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh, 

sinh viên, học viên. 

- Đối với khoản hạch toán nhầm thu tiền kiến tập sư phạm và nghiệp vụ 

sư phạm Nhà trường cần hạch toán điều chỉnh cho phù hợp. 

Nợ TK 531.01/ Có TK 5118301:  5.000.000 

Nợ TK 6313.03/ Có TK 531.03:     600.000  

- Về hạch toán các khoản chi 

Đối với các khoản chi khác dùng nguồn kinh phí của Nhà trường, đề 

nghị Trường nên lập kế hoạch, dự toán cũng như định mức chi tiêu để kiểm 

soát các khoản chi này. 

Đề nghị Trường theo dõi và hạch toán chính xác các tiểu mục, tránh 

phản ánh không chính xác các khoản chi trên báo cáo tài chính. 

Nhà trường nên phân loại các khoản chi theo nội dung chi như chi công 

tác phí, tiếp khách,.. do các tiểu mục này đã được xây dựng riêng. Các khoản 

chi phí tiếp khách, liên hoan chào mừng,...cần có dự toán được duyệt. 

Các khoản chi cho Ban tạp vụ và kinh phí họp cần bổ sung trong quy 

chế chi tiêu nội bộ để quy định mức chi, thủ tục chi cụ thể.  

Riêng Ban quản lý dịch vụ cần có quyết định thành lập ban, theo dõi 

lịch làm việc kiêm nhiệm, có bảng tính lương kiêm nhiệm và các báo cáo, 

biên bản họp, kiểm tra dịch vụ làm căn cứ hợp lý cho cho các khoản chi này. 

4.2.4. Hoàn thiện tổ chức hệ thống sổ kế toán  

Theo chế độ hiện hành, Nhà nước quy định các mẫu sổ kế toán mang 

tính chất bắt buộc theo các hình thức kế toán. Ngoài ra, các quy định cũng 

hướng dẫn mở thêm các sổ kế toán chi tiết. Việc hoàn thiện sổ kế toán chi tiết 

phải thể hiện mối quan hệ giữa sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết, đảm 
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bảo mối quan hệ cân đối giữa các chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp với số 

liệu chi tiết của chỉ tiêu đó. 

Hiện nay, Nhà trường đang áp dụng hình thức ghi sổ  kế toán là chứng 

từ ghi sổ, sử dụng phần mềm kế toán MISA, nên hệ thống số sách kế toán đều 

đáp ứng yêu cầu theo chế độ kế toán hiện hành, giảm nhẹ khối lượng công 

việc cho nhân viên kế toán, dễ sửa chữa các sai xót.  

Kế toán không cần lấy chứng từ ghi sổ hàng ngày hoặc định kỳ mà chỉ 

cần chứng từ gốc sau khi đã kiểm tra, hoàn chỉnh, từ các chứng từ gốc này các 

thông tin được nhập vào máy và quá trình ghi sổ tiếp theo đó được tự dộng do 

máy thực hiện theo chương trình phần mềm đã cài đặt. 

Tuân thủ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ như 

sau: 
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Sơ đổ 4.1: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 

 

Hơn nữa, Chưa có dấu giáp lai giữa các trang sổ. Để đảm bảo tính 

hợp pháp của sổ sách kế toán, tránh tình trạng sổ sách bị thay đổi nội 

dung ở bên trong thì Nhà trường phải đóng dấu giáp lai giữa các trang sổ 

của các loại sổ kế toán. 

Nhập thông tin của chứng từ 
vào máy 

Kiểm tra, hoàn chỉnh 
chứng từ 

Sắp xếp phân loại chứng từ 

 

Chứng từ 

FILE CHỨNG TỪ GỐC 
TRONG MÁY 

In bảng kê chứng từ 

Sổ kế toán chi 
tiết CTX 

Sổ đăng ký 
chứng từ ghi 

sổ 

Chứng từ ghi 
sổ 

Sổ cái TK 
66121 

Báo cáo 

kế toán 

SỔ QUỸ 
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Cần khắc phục đó là việc mở sổ, thẻ và tính khấu hao TSCĐ phải chính 

xác kịp thời, qua đó giúp Trường và từng đơn vị theo dõi được tình hình tăng, 

giảm TSCĐ. 

 Cuối cùng, một yêu cầu đối với cán bộ kế toán là phải nắm vững các 

loại sổ, cách ghi sổ, đặc biệt là các phương pháp chữa sổ kế toán, cách thức 

thu thập thông tin từ các sổ khác nhau. Nắm rõ vấn đề này sẽ tạo điều kiện 

cho việc ghi sổ chính xác, tiết kiệm được công sức của lao động kế toán đồng 

thời tiện lợi cho việc kiểm tra. 

Riêng sổ quỹ tiền mặt kế toán Trường không thực hiện khoá sổ vào cuối 

mỗi ngày để đối chiếu số dư giữa báo cáo tồn quỹ hàng ngày của thủ quỹ với 

số dư trên sổ của bộ phận kế toán thanh toán. Mỗi lần thủ quĩ phát hiện có sự 

chênh lệch số tiền đối với sổ kế toán thì cả hai bộ phận này lại phải đối chiếu 

lại từ đầu tháng. Do đó, bộ phận quĩ và bộ phận kế toán thanh toán của Nhà 

trường nên tiến hành khoá số dư hàng ngày.  

Sổ quỹ của thủ quỹ cần được đóng dấu giáp lai và đánh số trang đầy đủ 

theo đúng quy định để đảm bảo tính tin cậy của Sổ quỹ.  

Bên cạnh việc hoàn thiện các mẫu sổ theo chế độ hiện hành cần bổ sung 

bộ sổ kế toán quản trị. 

Mở sổ chi tiết theo dõi tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ tại các bộ 

phận để các bộ phận biết được TSCĐ mà bộ phận mình sử dụng đã tính khấu 

hao được bao nhiêu, giá trị còn lại bao nhiêu để có kế hoạch sử dụng hiệu 

quả. Đồng thời xác định được giá trị thu hồi khi thanh lý, nhượng bán các tài 

sản trên. Và khi mua sắm mới TSCĐ cần mở thẻ TSCĐ để theo dõi từng 

TSCĐ.  

4.2.5. Hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 

Báo cáo kế toán có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin kế 

toán cho các đối tượng quan tâm, trong lĩnh vực quản lý kinh tế, thu hút sự 
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quan tâm của nhiều đối tượng ở bên trong cũng như bên ngoài đơn vị. Mỗi 

đối tượng quan tâm đến báo cáo tài chính trên một giác độ khác nhau, song 

nhìn chung đều nhằm có được những thông tin cần thiết cho việc ra các quyết  

định phù hợp với mục tiêu của mình.  

Để đáp ứng yêu cầu quản lý cần thiết kế thêm một số báo cáo kế toán chi 

thường xuyên theo các chỉ tiêu chi tiết của từng đơn vị và được in ra định kỳ 

để cung cấp các thông tin chi tiết phục vụ điều hành hoạt động trong Nhà 

trường. Hệ thống báo cáo này giúp ban lãnh đạo nhận biết được tình hình hoạt 

động của đơn vị, từ đó có những quyết định đúng đắn mang hiệu quả cao hơn. 

Các báo cáo chi tiết để quản lý theo từng chỉ tiêu cụ thể như: 

- Báo cáo chi tiết chi thường xuyên định kỳ 

- Báo cáo chi tiết vượt giờ giảng 

- Báo cáo chi tiết tình hình mua sắm và sử dụng TSCĐ  

- Báo cáo chi tiết sửa chữa thường xuyên TSCĐ 

- Báo cáo thanh toán nguyên vật liệu, dịch vụ mua ngoài 

- Báo cáo kho vật tư 

- Báo cáo thu chi quỹ tiền mặt 

(Báo cáo chi tiết tình hình mua sắm và sử dụng TSCĐ được 

trình bày tại Phụ lục 19) 

 Hệ thống báo cáo kế toán rất quan trọng, nó phản ánh hoạt động kinh tế 

tài chính tại Nhà trường qua các chỉ tiêu được phản ánh trong báo cáo kế toán. 

Do đó, hệ thống báo cáo kế toán phải được xác lập dựa trên tình hình thực tế 

hoạt động tại Trường trên cơ sở tuân thủ những nguyên tắc của chế độ tài 

chính, kế toán. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, hệ thống báo cáo kế toán 

tại Trường vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. 

 Do Nhà trường là đơn vị có thu nên đối với các báo cáo thuế như thuế 

GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt là các cá 
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nhân thuê khoán chuyên môn tại Trường là tương đối nhiều, Trường phải nộp 

các báo cáo, các tờ khai bản giấy tại Cục thuế. Trong khi đó theo Đề án 32 về 

cải cách thủ tục hành chính, Trường nên tiến hành đăng ký nộp các tờ khai 

này qua mạng để giảm bớt thủ tục hành chính, giảm bớt chi phí và khối lượng 

công việc cho kế toán tại Trường. 

Hiện tại, báo cáo tài chính của Nhà trường gồm: Bảng cân đối tài khoản 

(Mẫu B21-H); Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng 

(Mẫu B22- H); Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (Mẫu 22-1H); Bảng đối 

chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN (Mẫu F22-3aH); Bảng đối chiếu 

tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN (Mẫu 

F22-3bH); Báo cáo thu - chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh 

doanh (Mẫu B23-H); Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ (Mẫu B24- H); Báo 

cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang (Mẫu 

B25-H); Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B26-H). Trong các báo cáo này 

thì Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng tại 

Trường mới gồm có hai phần là: Tổng hợp tình hình kinh phí và Kinh phí đã 

sử dụng đề nghị quyết toán.  

Nhưng theo quy định của Bộ Tài chính thì Báo cáo này phải gồm có ba 

phần, ngoài hai phần trên còn có phần quyết toán vốn đầu tư, vốn sửa chữa 

lớn sử dụng trong kỳ. Trường nên cho thêm phần này vào để phản ánh tổng 

hợp quá trình sử dụng các nguồn vốn trong năm báo cáo và giá trị khối lượng 

sửa chữa lớn và xây dựng cơ bản mới hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 

theo mẫu B22-H theo Quyết định số 19/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính.  

 Để nâng cao chất lượng quản lý đòi hỏi Nhà trường cần phải quan tâm 

đến hệ thống kế toán quản trị. Mặc dù đối với các đơn vị HCSN luôn có công 

tác dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước, tuy nhiên việc đánh giá, phân tích 
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và tư vấn vẫn chưa được chú trọng. Hơn nữa, tại Trường ngoài các hoạt động 

theo đơn đặt hàng của Nhà nước ra còn có các hoạt động dịch vụ có thu.  

Điều đó đòi hỏi Nhà trường cần tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản 

trị thật chi tiết và đầy đủ bởi Báo cáo này cung cấp những thông tin rất quan 

trọng mà báo cáo tài chính không thể đáp ứng được cho các nhà quản lý và 

những người quan tâm, phục vụ cho quản trị hoạt động tại Trường. 

4.2.6. Hoàn thiện tổ chức kiểm tra kế toán  

Thứ nhất, cần xem xét sửa đổi bổ sung quy chế thu chi nội bộ cho phù 

hợp với hoạt động đào tạo theo nhiệm vụ chính trị được giao cũng như hoạt 

động dịch vụ đào tạo của Trường.  

Mục đích xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường là nhằm quản 

lý tập trung, thống nhất các nguồn thu, tăng cường các nguồn thu, đảm bảo 

chi tiêu thống nhất trong toàn Trường, chi tiêu tiết kiệm, hợp lý. Trên cơ sở 

đó từng bước tăng thu nhập cho cán bộ, giáo viên, góp phần xây dựng cơ sở 

vật chất, tái đầu tư phát triển Trường. Để hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ 

Nhà trường phải đưa ra hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi tiêu phù hợp với 

tình hình hoạt động của Trường.  

Thứ hai, cần tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ để đảm bảo 

cho công tác kế toán được thực hiện đầy đủ, kịp thời. 

Công tác kiểm tra giám sát ở Trường chưa được coi trọng đúng mức. 

Việc thực hiện kiểm tra thường xuyên của các cấp quản lý đối với các đơn vị 

cũng không được thực hiện nghiêm chỉnh, do đó nhiều vi phạm của các đơn 

vị không được xử lý kịp thời; nhiều đơn vị không tuân thủ theo các quy định, 

quy chế của Nhà trường nhưng Nhà trường chưa có các biện pháp để chấn 

chỉnh, đưa hoạt động của các bộ phận đi vào nề nếp. Vì vậy phải tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong nội bộ Nhà 
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trường, đặc biệt là đối với các khâu, các lĩnh vực của hoạt động tài chính. Nội 

dung tổ chức hoạt động này gồm: 

+ Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ: Kiểm tra tình hình ghi chép của kế 

toán trong các tài liệu, báo cáo kế toán do máy in ra nếu sai sót phải tiến hành 

yêu cầu kế toán viên phụ trách sửa chữa kịp thời. 

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, 

các quy định về chi cho các đối tượng. 

+ Phân công phân nhiệm cho từng cá nhân trên cơ sở đảm bảo từng phần 

hành công việc cụ thể. 

+ Lập và báo cáo về tình hình thực hiện kiểm tra 

Nhà trường cần thực hiện nghiêm túc quy chế công khai tài chính: Công 

khai các nguồn tài chính và quá trình sử dụng các nguồn kinh phí, công khai 

việc trích lập các quỹ và quá trình sử dụng các quỹ với toàn bộ cán bộ viên 

chức, người lao động trong Trường.  

Việc công khai tài chính tạo điều kiện cho các cá nhân và tập thể người 

lao động được phát huy quyền làm chủ, tham gia vào quá trình quản lý tài 

chính, giám sát, kiểm tra các hoạt động tài chính của đơn vị, giúp hoàn thiện 

công tác quản lý tài chính. 

 Để việc kiểm tra công tác kế toán đơn vị được thực hiện tốt và có hiệu 

quả cao, Nhà trường nên thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ riêng biệt, độc 

lập với đội ngũ kế toán nắm vững chuyên môn nghiệp vụ. Muốn vậy, lãnh đạo 

Trường phải trao cho kiểm toán viên nội bộ một quyền hạn đủ rộng, các khía 

cạnh cần kiểm tra phải được thực hiện triệt để để đảm bảo các nguyên tắc 

nghề nghiệp phải được thực hiện đầy đủ.  

Kiểm soát nội bộ để đảm bảo cung cấp thông tin trung thực và đáng tin 

cậy tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí cũng như đảm bảo an toàn 

tài sản của đơn vị sự nghiệp luôn là vấn đề hàng đầu khi tổ chức CTKT. Cơ 
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cấu tổ chức quản lý trong bộ phận kế toán phải rõ ràng, khoa học, có qui chế 

về lề lối làm việc và các qui định  về quan hệ với nội bộ các bộ phận, phòng, 

khoa, ban khác trong đơn vị sự nghiệp.  

Tổ chức bộ máy kế toán phải đảm bảo tính kiểm soát cao, đáp ứng tốt 

các quy định và yêu cầu của kiểm soát nội bộ, đặc biệt các thủ tục kiểm soát 

trong môi trường tin học hóa. Do đó cần phân định rõ ràng các chức năng 

trong hệ thống kế toán và tuân thủ nguyên tắc phân chia nhiệm vụ khi tổ chức 

bộ máy kế toán. 

Trong điều kiện đơn vị ứng dụng phần mềm kế toán thì cách thức, 

phương pháp kiểm tra kế toán cũng cần có sự thay đổi cho phù hợp. Do đặc 

thù của chương trình, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được sử dụng chứng từ 

gốc nhập liệu một lần duy nhất cho các đối tượng kế toán đã được mã hóa 

theo nguyên tắc "nhập liệu chi tiết nhất" và "chống trùng". Vì vậy, trước hết 

chúng ta cần xác định những rủi ro, gian lận và sai sót có thể xảy ra.  

a) Đánh giá rủi ro, sai sót trong môi trường xử lý bằng máy tính  

 Qua kết quả khảo sát nhận thấy có rất nhiều rủi ro co thể xảy ra trong 

môi trường kế toán xử lý bằng máy. Để dễ dàng khi đánh giá và xây dựng các 

thủ tục kiểm soát, nên phân các rủi ro thành các loại sau: 

* Rủi ro liên quan đến việc vẫn thực hiện nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

nhưng không có khả năng thu tiền, chi trả,… Những rủi ro này, cũng giống 

như trong môi trường xử lý kế toán thủ công; 

* Rủi ro trong xử lý thông tin, là những rủi ro liên quan đến việc ghi 

nhận, xử lý dữ liệu, tổng hợp báo cáo. 

- Đầu vào: Nhập dữ liệu sai, không chính xác, nhập trùng dữ liệu, nhập 

không đầy đủ và không hợp lệ. 

- Xử lý: Dữ liệu xử lý bị sai như việc phân loại sai, tính toán sai do 

người lập chương trình xử lý không chính xác. 
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- Kết quả: Thông tin tổng hợp thành các báo cáo kế toán cũng không 

xác định chính xác, báo cáo có thể được chuyển giao không đúng người nhận. 

* Rủi ro liên quan tới hệ thống: Liên quan tới hệ thống bao gồm những 

rủi ro liên quan tới việc xây dựng, bảo dưỡng hệ thống, rủi ro liên quan tới 

việc sử dụng hệ thống,… Các rủi ro đó bao gồm: 

- Rủi ro liên quan tới quy trình phát triển hệ thống: Hệ thống được phát 

triển không đúng quy trình (phân tích, thiết kế, thực hiện, bảo dưỡng hệ 

thống); hệ thống không đáp ứng nhu cầu của kế toán của đơn vị. 

- Rủi ro liên quan tới con người; 

- Rủi ro liên quan tới thiết bị; 

- Rủi ro liên quan tới dữ liệu hệ thống: Dữ liệu bị phá hủy do cố 

tình phá hoại hoặc do vô tình sử dụng không đúng kỹ thuật; hệ thống và 

dữ liệu dễ bị thâm nhập, phá hoại để sửa chương trình xử lý hoặc phá hủy 

hay lấy cắp thông tin 

- Dữ liệu dễ bị mất do máy hỏng, do bị phá hoại hoặc ăn cắp thiết bị 

lưu trữ. 

b) Gian lận trong môi trường kế toán máy 

Trong bất cứ môi trường nào (kế toán thủ công hay kế toán máy), gian 

lận nào cũng gồm ba thành phần:  

- Biển thủ tài sản; 

- Chuyển đổi các tài sản biển thủ thành tiền;  

- Che dấu việc biển thủ bằng các ghi chép giả mạo trên sổ kế toán hoặc 

các báo cáo.  

Trong môi trường xử lý bằng máy, ngoài các gian lận thường xảy ra 

như trong môi trường xử lý kế toán thủ công, người ta còn sử dụng máy tính 

và các kỹ thuật đặc thù của nó để thực hiện các gian lận.  
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Các kiểu gian lận thường xảy ra: Cố tính nhập sai dữ liệu; phá hủy 

các máy tính chứa dữ liệu và chương trình quan trọng; ăn cắp thông tin 

qua việc truy cập bất hợp pháp máy tính hoặc mạng máy tính; sử dụng 

máy tính như một công cụ để tạo ra một hệ thống sổ sách song song khác 

cho mục đích gian lận tài chính; và sử dụng máy tính để lừa dối ví dụ 

như tạo một trung tâm dữ liệu giả.  

Như vậy, đơn vị phải tổ chức kiểm tra kế toán thường xuyên hàng 

ngày, hàng tháng để giảm thiểu tối đa những rủi ro và gian lận phát sinh. 

4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin 

kế toán tại Trường Đại Học Công Nghiệp Việt- Hung 

 Để có thể thực hiện được các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế 

toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung nêu trên, cần có sự phối hợp 

giữa Nhà trường và các cơ quan quản lý Nhà nước. 

4.3.1. Về phía Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung 

 Xuất phát từ nhu cầu thông tin kế toán của nhà quản lý mà các nhà 

quản lý sẽ quyết định đầu tư cho tổ chức công tác kế toán của Nhà trường như 

thế nào. Để hoàn thiện đổi mới tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học 

Công nghiệp Việt- Hung, trước tiên cần có sự đổi mới trong tư duy và trong 

cách ra quyết định của các nhà lãnh đạo Nhà trường. 

 Bên cạnh đó, Nhà trường cần dành một khoản ngân sách hợp lý cho 

việc đầu tư vào đội ngũ kế toán viên và hệ thống phần cứng, phần mềm kế 

toán phù hợp với yêu cầu công việc. Nhà trường nên đầu tư phần mềm kế 

toán và đầu tư cho đội ngũ kế toán viên nâng cao trình độ qua các khóa 

đào tạo ngắn hạn hay tạo điều kiện cho nhân viên kế toán đi học nâng cao. 

Từ đó làm tăng năng suất lao động của kế toán tổ chức công tác kế toán 

ngày càng được nâng cao.  

Để làm được điều này, thì Nhà trường cần phải thực hiện: 
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-  Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí Ngân sách Nhà nước: 

+ Kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp là nguồn kinh phí thường xuyên 

và khá ổn định của Nhà trường. Tuy nhiên, Nhà trường cần có chủ trương sử 

dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn nữa nguồn kinh phí này. Để thực hiện hiệu 

quả nguồn Ngân sách, bên cạnh những quy định trong các văn bản pháp luật, 

Nhà trường có thể nghiên cứu xây dựng các định mức chi phù hợp và đưa vào 

quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và có sự điều chỉnh thích hợp theo sự thay 

đổi của các văn bản quy định của Nhà nước.  

+ Với nguồn kinh phí thực hiện tự chủ (chi trong định mức), do được 

cấp theo định mức biên chế, nên Nhà trường có thể xem xét đến phương án 

khoán chi năm theo số biên chế hiện có tại từng phòng, khoa. Cuối năm, thực 

hiện tổng hợp khoán chi, chi trả thu nhập tăng thêm theo số kinh phí tiết kiệm 

được của từng phòng, khoa.  

+ Với nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ (chi ngoài định mức): 

Việc thực hiện tổ chức các lớp trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, giảm thiểu 

các khoản mục chi phục vụ lớp không cần thiết như: Chi photo thời khóa 

biểu, kế hoạch mở lớp gửi các phòng, khoa, khoản mục chi này có thể tiết 

kiệm bằng cách cách thực hiện gửi thư điện tử cho cá phòng, khoa; chi mua 

văn phòng phẩm phục vụ lớp: Thực hiện tiết kiệm tối đa văn phòng phẩm, 

tăng cường sử dụng giáo án điện tử thay vì in bản cứng như hiện tại; chi trả 

tiền điện, tiền nước phục vụ hoạt động lớp: căn cứ vào hoạt động của lớp, bộ 

phận quản lý điện nước sẽ có ý kiến tham mưu sử dụng hội trường lớn hay 

hội trường nhỏ của Nhà trường nhằm giảm thiểu lượng điện năng sử dụng, 

tăng cường tổ chức các lớp tại cơ sở và có định mức quy định về chế độ công 

tác phí cho giáo viên đi giảng dạy ở các cơ sở, nhằm giảm thiểu các chi phí 

phát sinh tại Nhà trường. 



126 

 

- Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để tăng các nguồn 

thu sự nghiệp, phát triển khu vực dịch vụ: 

 + Cơ sở vật chất Nhà trường khá khang trang, với hệ thống lớp 

học, bếp ăn và khu nội trú Nhà trường cần tận dụng để tăng các nguồn 

thu sự nghiệp, thu từ hoạt động cho thuê cơ sở vật chất, phát triển khu 

vực dịch vụ như: 

+ Tổ chức nhiều hơn nữa các khóa lớp ngoài kế hoạch mở lớp 

được duyệt.  

+ Thực hiện cho thuê địa điểm với các đơn vị có nhu cầu. Hoạt động 

cho thuê cần được ký kết hợp đồng rõ ràng giữa Nhà trường với từng đơn vị 

thuê, các nội dung cho thuê cần phù hợp với môi trường giáo dục hiện có của 

Nhà trường, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực. Việc cho thuê địa 

điểm cũng cần được báo cáo lên đơn vị cấp trên các sở ban ngành có liên 

quan, hàng quý thực hiện báo cáo quyết toán và thực hiện nghĩa vụ thuế đối 

với Nhà nước.   

Ngoài ra, kiểm soát nội bộ nên được Nhà trường đầu tư hơn nữa nhằm 

đảm bảo các quy trình trong kế toán được thực hiện đúng theo những quy 

định của pháp luật, của chuẩn mực và chế độ tài chính kế toán của Nhà nước, 

nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra tài chính kế toán.   

4.3.2. Về phía cơ quan quản lý Nhà nước 

 Thứ nhất: Bộ Công Thương nên tăng cường công tác kiểm tra việc 

thực hiện tự chủ tài chính của các đơn vị trực thuộc, trong đó có Trường Đại 

học Công nghiệp Việt- Hung. Từ đó, Bộ đưa ra các đề xuất để điều chỉnh các 

quy định về chương trình đào tạo, mức học phí, chính sách hỗ trợ cho học 

sinh sinh viên,...để tăng quyền tự chủ cho Nhà trường. Từ đó Nhà trường sẽ 

có cơ sở để hoàn thiện hơn về tổ chức công tác kế toán của Nhà trường. 



127 

 

 Thứ hai: Từ thực tế áp dụng, Bộ Tài chính nên xem xét để điều chỉnh 

các quy định trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp phù hợp với xu 

hướng phát triển của xã hội và của Nhà trường.  

Cần quy định những vấn đề chung, cơ bản nhất mang tính bắt buộc về 

kế toán tài chính và những hướng dẫn cơ bản về kế toán quản trị để Nhà 

trường có thể vận dụng.  

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cần nghiên cứu, xây dựng mô hình kế toán 

quản trị bao gồm khái quát chung, nội dung cơ bản có tính chất hướng dẫn để 

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung có thể vận dụng cho phù hợp. 

 
Kết luận chương 4 

 Hoàn thiện tổ chức hệ thống công tác kế toán tại Trường Đại học Công 

nghiệp Việt - Hung trên cơ sở nghiên cứu cả trên phương diện lý luận và thực 

tiễn, khẳng định sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức hệ thống công tác kế 

toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung. 

Để đảm bảo nội dung hoàn thiện là thiết thực, luận văn đã đưa ra những 

yêu cầu chủ yếu để định hướng cho các nội dung hoàn thiện cụ thể. Những 

nội dung hoàn thiện được nghiên cứu một cách khoa học dựa trên cơ sở 

những đánh giá khách quan về thực trạng tổ chức công tác kế toán tại đơn vị. 

Các nội dung hoàn thiện vừa mang tính khái quát, vừa mang tính cụ thể, bao 

gồm các nội dung hoàn thiện trên lĩnh vực vĩ mô của Nhà nước và trong phạm 

vi của đơn vị. 
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KẾT LUẬN 
Luận văn “Hoàn thiện tổ chức hệ thống công tác kế toán tại Trường 

Đại học Công nghiệp Việt - Hung” đã nghiên cứu và rút ra những kết luận 

cơ bản sau: 

Thứ nhất: Luận văn đã giới thiệu vấn đề nghiên cứu, phân tích, hệ 

thống hóa và làm rõ cơ sở lý thuyết về tổ chức hệ thống thông tin kế toán 

tại đơn vị sự nghiệp có thu. 

Thứ hai: Thông qua việc khảo sát thực trạng về tổ chức công tác 

kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, luận văn đã phân 

tích những ưu điểm, những tồn tại và nguyên nhân chủ yếu của những 

tồn tại trong tổ chức công tác kế toán của Nhà trường, trên cơ sở đó đưa 

ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức hệ thống công tác kế toán tại 

Nhà trường. 

Thứ ba: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đã đề xuất 

những nội dung hoàn thiện về tổ chức công tác kế toán nhằm cung cấp thông 

tin một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và trung thực cho các nhà quản lý 

trong việc đưa ra quyết định. 

Thứ tư: Để thực hiện được các giải pháp đưa ra, luận văn đã đề xuất 

những điều kiện cơ bản thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước và bản thân 

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung. Đó cũng là những kiến nghị để 

thực hiện các giải pháp. 

Luận văn nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu, mục đích nghiên cứu 

đặt ra. Tuy nhiên, do tính chất phong phú, đa dạng của thực tiễn công tác kế 

toán và sự vận động phát triển hàng ngày của các hoạt động thực tiễn cho nên 

vấn đề tổ chức công tác kế toán cần được nghiên cứu thường xuyên nhằm đáp 

ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới. 
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Trong quá trình nghiên cứu tác giả còn gặp rất nhiều khó khăn cả về 

mặt lý luận và thực tiễn không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế nhất 

định. Tác giả luận văn rất mong nhận được ý kiến đóng góp, góp ý của các 

thầy, cô giáo, các nhà khoa học và các đồng nghiệp để luận văn được hoàn 

thiện hơn. 

Luận văn được hoàn thiện với sự giúp đỡ tận tình của Ban lãnh đạo, 

Phòng Tài chính – Kế toán của Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 

Khoa sau Đại học Trường Đại học Lao động - Xã hội, đặc biệt là sự chỉ dẫn 

hết sức tận tình của TS. Phan Thị Thu Mai, đã hướng dẫn tác giả trong suốt 

quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
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