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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Bộ Quốc phòng Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ, quản lý và 

điều hành Quân đội Nhân dân Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống 

giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, phòng thủ quốc gia. Bộ Quốc phòng đặt dưới 

sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Trực thuộc Bộ Quốc phòng có 

nhiều cơ sở đào tạo các cấp như các Học viện, các Trường đại học với nhiệm 

vụ đào tạo, bồi dưỡng sỹ quan chỉ huy, tham mưu cao cấp, cán bộ giảng dạy, 

cán bộ nghiên cứu khoa học và nghệ thuật quân sự, bồi dưỡng cán bộ quân 

sự... Trong các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, các Học viện thuộc Bộ 

Quốc phòng nói riêng, kế toán luôn được xác định là công cụ quản lý kinh tế, 

tài chính quan trọng, góp phần tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả 

kinh phí và tài sản của đơn vị. Mặt khác, hiện nay hoạt động của các Học viện 

cũng rất đa dạng và phức tạp, các Học viện có thể vừa có các hoạt động công 

ích vừa có hoạt động kinh tế có thu, vừa thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chỉ 

tiêu được giao, vừa thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước do Nhà nước giao, vừa có hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng 

thực tiễn. Do đó, cần phải nghiên cứu để tổ chức công tác kế toán một cách 

khoa học và phù hợp với thực tiễn. 

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đã và đang trong quá trình sửa đổi 

hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Luật Ngân sách, Luật Kế toán có sự 

thay đổi nhất định, dẫn đến các quy định về chế độ kế toán, về quy trình ngân 

sách đặc thù tại Bộ Quốc phòng cũng sẽ có những thay đổi . Xuất phát từ 

những lý do trên, có thể thấy rằng “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại 

các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng” là một vấn đề mang tính cấp thiết, có ý 

nghĩa cả về mặt khoa học và cả về mặt thực tiễn ở các đơn vị này trong giai 

đoạn hiện nay. 

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

Mặc dù ở nước ta đã có khá nhiều nghiên cứu về tổ chức công tác kế 

toán với những đóng góp nhất định và có ý nghĩa tham khảo quan trọng cho 

luận án trong quá trình thực hiện, tuy nhiên những công trình nghiên cứu này 

còn có những khoảng trống chưa được đề cập ở một số khía cạnh sau: 
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Thứ nhất, những lý luận cơ bản về những nội dung tổ chức công tác kế 

toán cũng như việc phân tích các nhân tố chi phối đến tổ chức công tác kế toán 

ở các ĐVSN công lập cũng chưa có một công trình nào trình bày một cách hệ 

thống và toàn diện. 

Thứ hai, đến nay chưa có một nghiên cứu tổng hợp, có hệ thống, phân 

tích đầy đủ về thực trạng và đưa ra giải pháp cụ thể về tổ chức công tác kế 

toán tại các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng. 

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

Về lý luận: Hệ thống hoá, phân tích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ 

bản về tổ chức công tác kế toán trong các ĐVSN công lập. 

Về thực tiễn: Nghiên cứu khái quát về các Học viện thuộc Bộ Quốc 

phòng, cơ chế quản lý tài chính và đặc điểm hoạt động của các Học viện ảnh 

hưởng đến tổ chức công tác kế toán; phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức 

công tác kế toán tại các Học viện, chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế trong tổ 

chức công tác kế toán; đề xuất các giải pháp có tính đồng bộ nhằm hoàn thiện 

tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị này. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài  

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Lý luận và thực trạng về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự 

nghiệp và khảo sát tại 06 Học viện thuộc Bộ Quốc Phòng.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Tập trung nghiên cứu tổ chức công tác kế toán tại 06 Học viện thuộc Bộ 

Quốc phòng trên cơ sở các khảo sát, đánh giá thực trạng. 

5. Phương pháp nghiên cứu đề tài 

Tác giả đã dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật 

lịch sử, kết hợp giữa các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ  cấp cho 

nghiên cứu và tổng hợp số liệu làm minh chứng cho các đánh giá và tổng kết 

của luận án là hợp lý, đảm bảo tính khoa học và độ tin cậy của luận án.  

Quá trình khảo sát thực hiện năm 2016 để đảm bảo tính cập nhật, tổng số 

phiếu phát ra là 90 phiếu, theo cơ cấu mỗi Học viện 15 phiếu, trong đó lãnh 

đạo Học viện 02 phiếu, khối quản lý 03 phiếu và 10 phiếu là những người làm 
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công tác kế toán tại Học viện và những người làm công tác kế toán tại các đơn 

vị trực thuộc. Kết quả số phiếu thu về là 80 phiếu (chiếm 88,9%) đảm bảo độ 

tin cậy.  

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Về khoa học: Đề tài nhằm hệ thống hóa, phân tích và làm rõ những vấn 

đề lý luận về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp 

Về thực tiễn:  

- Khái quát, phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại 

các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng; chỉ ra được những bất cập, hạn chế và 

nguyên nhân hạn chế. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các 

Học viện thuộc Bộ Quốc phòng phù hợp với đặc điểm của các đơn vị. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, luận án được kết cấu gồm 3 

chương: 

Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các Học viện thuộc 

Bộ Quốc phòng. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các Học 

viện thuộc Bộ Quốc phòng. 
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Chương 1 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ CƠ CHẾ TÀI 

CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

1.1.1. Đặc điểm và phân loại đơn vị sự nghiệp công lập  

1.1.1.1. Đặc điểm đơn vị sự nghiệp công lập 

ĐVSN công lập là một tổ chức hoạt động theo nguyên tắc phục vụ xã hội 

không vì mục đích lợi nhuận.  

Sản phẩm của các ĐVSN công lập là sản phẩm mang tính lợi ích chung, có tính 

bền vững và gắn bó mật thiết với quá trình tạo ra của cải vật chất và sản phẩm có giá trị 

tinh thần.  

Hoạt động sự nghiệp luôn gắn liền và bị chi phối bởi các chương trình mục 

tiêu, chương trình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia.  

1.1.1.2. Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập 

Căn cứ vào ngành, lĩnh vực hoạt động: ĐVSN giáo dục đào tạo, ĐVSN Y 

tế, ĐVSN văn hóa thông tin nghệ thuật, ĐVSN khoa học công nghệ 

Căn cứ vào nguồn thu sự nghiệp: ĐVSN có nguồn thu sự nghiệp tự bảo 

đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; ĐVSN có nguồn thu sự nghiệp tự bảo 

đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại được NSNN cấp; 

ĐVSN có nguồn thu sự nghiệp thấp, đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu, kinh 

phí hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ do NSNN bảo đảm toàn 

bộ kinh phí hoạt động. 

1.1.2. Cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

1.1.2.1. Quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

Trong ĐVSN công lập, Nhà nước là chủ thể quản lý, đối tượng quản lý là 

tài chính ĐVSN công lập. Tài chính ĐVSN công lập bao gồm các hoạt động và 

quan hệ tài chính liên quan đến quản lý, điều hành của Nhà nước trong lĩnh vực 

sự nghiệp. Cơ chế này thể hiện thông qua các hình thức văn bản, chế độ chi tiêu 

và quy chế quản lý tài chính nhằm mục tiêu sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các 

nguồn lực của đơn vị. 
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1.1.2.2. Cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

Cơ chế quản lý tài chính đối với ĐVSN công lập là những quy định của 

pháp luật về quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng các quỹ và các nguồn vốn tiền 

tệ, gắn liền với việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị, 

bao gồm: kỳ lập dự toán, căn cứ lập dự toán, thực hiện dự toán, quyết toán. 

1.1.2.3. Nguồn thu và tự chủ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập 

Nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm: Nguồn kinh phí do 

NSNN cấp; nguồn thu sự nghiệp của đơn vị; nguồn thu từ nguồn vốn viện trợ, quà 

biếu, tặng cho theo quy định của pháp luật; nguồn thu khác theo quy định của 

pháp luật. 

1.1.2.4. Nội dung chi và tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 

Nội dung chi của ĐVSN công lập bao gồm: Chi hoạt động thường xuyên; 

chi không thường xuyên  

1.1.2.5. Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Tài sản nhà nước không ngừng được đầu tư phát triển cả về số lượng và chất 

lượng, đối tượng sử dụng ngày càng đa dạng, nhiều nội dung mới xuất hiện đặt ra 

yêu cầu phải đổi mới công tác quản lý. Dựa vào việc phân loại ĐVSN công lập 

theo hướng tự chủ về tài chính và chưa tự chủ về tài chính có thể xây dựng cơ chế 

quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản nhà nước phù hợp với từng loại hình. 

1.1.2.6. Quản lý tiền lương, quỹ lương 

Quản lý tiền lương: tiền lương của ĐVSN công lập là tiền lương trả theo 

hệ số ngạch, bậc và phụ cấp (nếu có). Các khoản chi tiền lương, phụ cấp lương, 

tiền công, tiền thưởng, các khoản đóng góp, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, 

KPCĐ theo chế độ hiện hành và theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

Quản lý quỹ lương: lập dự toán quỹ lương; quản lý, sử dụng quỹ lương. 

1.2. YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 

ĐẾN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

CÔNG LẬP 

1.2.1. Khái niệm tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập 

Có nhiều quan điểm khác nhau về tổ chức công tác kế toán, như theo Giáo 

trình Lý thuyết hạch toán kế toán của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; 
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theo Giáo trình Tổ chức công tác kế toán của Học viện Tài chính và Giáo trình 

Nguyên lý kế toán của Học viện Tài chính. Tóm lại, tổ chức công tác kế toán được 

hiểu là việc tổ chức vận dụng các phương pháp kế toán và tổ chức nhân sự kế 

toán theo từng phần hành kế toán tại một đơn vị cụ thể trên cơ sở thực hiện đầy 

đủ các nguyên tắc, phương pháp của kế toán và của tổ chức công tác kế toán theo 

quy định của Nhà nước nhằm thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về các nghiệp 

vụ kinh tế tài chính phát sinh một cách đầy đủ, trung thực nhất tại đơn vị. 

1.2.2. Yêu cầu tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập 

- Đảm bảo yêu cầu khoa học và hợp lý, trên cơ sở chấp hành đúng các 

nguyên tắc tổ chức và phù hợp với các quy định của Nhà nước về chính sách tài 

chính, chế độ kế toán hiện hành  

- Đảm bảo phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý, cũng như quy mô và địa 

bàn hoạt động của đơn vị. 

- Đảm bảo phù hợp với biên chế đội ngũ và khả năng trình độ của đội ngũ 

cán bộ kế toán hiện có  

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ kế toán trong đơn vị, thu 

nhận, kiểm tra, xử lý và cung cấp thông tin kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của 

đơn vị và của Nhà nước 

- Đảm bảo được những yêu cầu của kế toán và tiết kiệm được chi phí kế toán.  

1.2.3. Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập 

- Tổ chức công tác kế toán phải theo đúng quy định của Luật Kế toán, tuân 

thủ các quy định, hướng dẫn của chế độ kế toán đơn vị HCSN.  

- Tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với đặc điểm hoạt động, chức năng 

nhiệm vụ, quy mô, địa bàn, loại hình hoạt động của ĐVSN công lập. 

- Tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với khả năng, trình độ của đội ngũ cán 

bộ kế toán và phù hợp với trình độ trang bị kỹ thuật, mức độ yêu cầu xử lý thông tin 

của đơn vị.  

- Tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo các yêu cầu và nguyên tắc của kế 

toán. Tài liệu, thông tin kế toán phải đầy đủ, chính xác, kịp thời, tin cậy, các 

chứng từ ghi sổ kế toán phải hợp pháp, hợp lệ.  

- Tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm chi phí, tính 

hiệu quả và tính khả thi.  
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1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong đơn vị 

sự nghiệp công lập 

Các nhân tố ảnh hưởng gồm: Đặc điểm hoạt động của ĐVSN công lập; 

khuôn khổ pháp lý về hoạt động quản lý tài chính, kế toán trong ĐVSN công lập; 

yêu cầu thông tin kế toán trong ĐVSN công lập; công tác quản lý tài chính 

trong ĐVSN công lập; tính bảo mật cao tại các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng. 

1.3. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN 

VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

1.3.1. Tổ chức thu thập thông tin kế toán 

1.3.1.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán  

Hệ thống chứng từ kế toán áp dụng cho ĐVSN công lập hiện nay được quy 

định theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Tài chính và 

Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa 

đổi, bổ sung. Các ĐVSN công lập dựa vào đặc điểm, cơ chế quản lý tài chính cũng 

như số lượng và loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh để lựa chọn sử dụng các loại 

chứng từ kế toán trong danh mục đã quy định cho phù hợp với điều kiện cụ thể 

của đơn vị. 

1.3.1.2. Tổ chức lập chứng từ kế toán 

Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến hoạt động của đơn vị đều 

phải lập chứng từ kế toán. Nội dung chứng từ phải rõ ràng, trung thực với nội 

dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. 

1.3.1.3. Tổ chức kiểm tra chứng từ kế toán 

Kiểm tra chứng từ kế toán bao gồm kiểm tra tính 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 của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi trên chứng từ kế toán và đối 

chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên quan; Kiểm tra tính chính xác 

của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán. 

1.3.1.4. Tổ chức luân chuyển và sắp xếp chứng từ kế toán 

ĐVSN công lập phải xây dựng quy trình luân chuyển cho từng loại chứng 

từ phản ánh từng loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách cụ thể. 

1.3.2. Tổ chức hệ thống hóa và xử lý thông tin kế toán 

1.3.2.1. Tổ chức lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán 

Chính sách kế toán là các nguyên tắc và phương pháp kế toán, được áp dụng 

trong việc ghi sổ và trình bày BCTC. Lựa chọn chính sách kế toán phù hợp sẽ 

mang lại thông tin kế toán trung thực và hợp lý nhất. 
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1.3.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 

- Yêu cầu của việc vận dụng hệ thống TKKT: đảm bảo phản ánh, hệ thống 

hóa đầy đủ, cụ thể mọi nội dung đối tượng kế toán, mọi nghiệp vụ kinh tế, tài 

chính phát sinh trong đơn vị. 

- Tổ chức vận dụng TKKT: xác định số lượng TKKT tổng hợp, TKKT 

chi tiết áp dụng ở đơn vị. TKKT được mở cho từng đối tượng kế toán có nội 

dung kinh tế riêng biệt. 

1.3.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán 

Các ĐVSN công lập đều phải mở sổ kế toán, việc ghi chép, quản lý, bảo 

quản, lưu trữ sổ kế toán theo đúng quy định của Luật Kế toán và chế độ kế toán đơn 

vị HCSN. 

1.3.3. Tổ chức lập báo cáo, phân tích và cung cấp thông tin kế toán 

1.3.3.1. Tổ chức lập báo cáo kế toán 

Nội dung tổ chức lập báo cáo kế toán trong các ĐVSN công lập gồm: Tổ 

chức lựa chọn, xây dựng và áp dụng hệ thống báo cáo kế toán; tổ chức lập các 

báo cáo kế toán của đơn vị. 

1.3.3.2. Tổ chức phân tích và cung cấp thông tin 

Phân tích và cung cấp thông tin kế toán, tài chính là rất cần thiết đối với 

lãnh đạo quản lý, cơ quan quản lý Nhà nước. Tổ chức thực hiện công tác phân 

tích bằng việc thu thập các báo cáo cần phân tích và thực hiện phân tích các chỉ 

tiêu, tìm nguyên nhân và các nhân tố ảnh hưởng. 

1.3.4. Tổ chức kiểm tra, lưu trữ, bảo mật thông tin kế toán 

1.3.4.1. Tổ chức kiểm tra kế toán 

Kiểm tra kế toán là xem xét đánh giá việc thực thi pháp luật về kế toán, 

sự trung thực, chính xác của thông tin số liệu kế toán. 

1.3.4.2. Tổ chức lưu trữ, bảo mật thông tin kế toán 

Để lưu trữ, bảo mật thông tin kế toán cần thực hiện các công tác sau đây: 

Tổ chức sắp xếp lưu trữ; tổ chức kho lưu trữ; tổ chức ghi chép theo dõi tài liệu 

lưu trữ; phân công người có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trông coi, bảo quản 

kho tài liệu. 

1.3.5. Tổ chức bộ máy kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

- Nội dung chính của tổ chức bộ máy kế toán: xác định số lượng nhân 

viên, yêu cầu về trình độ nghề nghiệp. 
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- Yêu cầu của tổ chức bộ máy kế toán: phù hợp với chức năng nhiệm vụ 

của đơn vị, phù hợp với quy mô hoạt động cũng như yêu cầu quản lý của đơn vị  

- Hình thức tổ chức bộ máy kế toán có thể thực hiện theo các mô hình: 

mô hình tập trung; mô hình phân tán; mô hình vừa tập trung vừa phân tán 

(hỗn hợp). 

1.3.6. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức công tác kế toán sẽ góp phần 

giảm thiểu chi phí nhân công liên quan đến công việc này cũng như tạo sự 

nhanh hơn trong quá trình xử lý thông tin. Định hướng ứng dụng công nghệ 

thông tin trong việc quản lý như các phần mềm kế toán, phần mềm hệ thống 

hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 

Trong chương 1, Luận án đã phân tích, hệ thống hóa những vấn đề lý luận 

chung về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập như: đặc 

điểm ĐVSN công lập, phân loại ĐVSN công lập, cơ chế tài chính trong ĐVSN 

công lập. Khái niệm và đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong các ĐVSN 

công lập; các yêu cầu và nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong các ĐVSN 

công lập. Các nội dung chủ yếu của tổ chức công tác kế toán đó là: Tổ chức thu 

thập thông tin kế toán; tổ chức hệ thống hóa và xử lý thông tin kế toán; tổ chức 

lập báo cáo, phân tích và cung cấp thông tin kế toán; tổ chức kiểm tra và lưu 

trữ, bảo mật thông tin kế toán; tổ chức bộ máy kế toán; tổ chức ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác kế toán 

Những vấn đề lý luận này sẽ là cơ sở cho việc nghiên cứu và đánh giá 

thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng và 

đề xuất các giải pháp hoàn thiện ở các chương tiếp theo. 

 

Chương 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

TẠI CÁC HỌC VIỆN THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC HỌC VIỆN THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

2.1.1. Khái quát về các cơ sở đào tạo thuộc Bộ quốc phòng 

Bộ Quốc phòng có hệ thống các Học viện và Nhà trường hoàn chỉnh, đáp 

ứng được yêu cầu đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên nghiệp vụ ở mọi cấp 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Qu%E1%BB%91c_ph%C3%B2ng_Vi%E1%BB%87t_Nam
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cho quân, binh chủng Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân, Biên 

phòng, Cảnh sát biển và các cơ quan, đơn vị khác thuộc Bộ Quốc phòng; đào 

tạo thạc sỹ, tiến sỹ, đào tạo kỹ sư, cử nhân khoa học, nhân viên kỹ thuật, đồng 

thời là những cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ nói chung và khoa học, 

công nghệ quân sự nói riêng. Về mặt tổ chức, có 06 Học viện và 02 Trường Sĩ 

quan Lục quân trực thuộc trực tiếp Bộ Quốc phòng; Các Học viện, nhà trường 

còn lại được biên chế vào các Tổng cục, Quân - binh chủng và Bộ Tư lệnh Biên 

phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ. 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các Học viện thuộc Bộ quốc phòng 

Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân, Học viện 

Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hậu cần là các trung tâm huấn 

luyện và đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, cán bộ khoa học nghệ thuật của 

các lĩnh vực trong quân đội, đều sử dụng nguồn NSNN hàng năm thực hiện các 

nhiệm vụ thường xuyên cũng như các nhiệm vụ về an ninh quốc phòng trong 

các lĩnh vực chuyên sâu theo nhiệm vụ được giao của Bộ Quốc phòng. 

2.1.3. Mô hình tổ chức quản lý tại các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng 

2.1.3.1. Mô hình tổ chức quản lý tại các Học viện Đào tạo 

Theo tổng hợp kết quả phiếu khảo sát có thể mô tả khái quát tổ chức bộ 

máy quản lý của nhóm Học viện thực hiện chức năng đào tạo, nghiên cứu 

khoa học gồm 05 Học viện là: Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học 

viện Lục quân, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Hậu cần. Minh họa theo 

Sơ đồ 2.1 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Tư liệu tác giả điều tra) 

Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức quản lý tại các Học viện Đào tạo 

2.1.3.2. Mô hình tổ chức quản lý tại Học viện Quân y 

Theo tổng hợp kết quả phiếu khảo sát có thể mô tả khái quát tổ chức bộ 

máy quản lý tại Học viện Quân y. Minh họa theo Sơ đồ 2.2. 

BAN GIÁM ĐỐC 

Các Viện, 

Trung tâm 

Các Phòng, 

Ban 

 

Các Bộ môn, 

Khoa 

 

Các Hệ quản 

lý học viên 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Qu%E1%BB%91c_ph%C3%B2ng_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%87n_Qu%E1%BB%91c_ph%C3%B2ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%87n_L%E1%BB%A5c_qu%C3%A2n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%87n_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_Qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%87n_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_Qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%87n_Qu%C3%A2n_Y
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%87n_H%E1%BA%ADu_c%E1%BA%A7n
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(Nguồn: Tư liệu tác giả điều tra) 

Sơ đồ 2.2: Mô hình tổ chức quản lý tại Học viện Quân y 

2.2. ĐẶC ĐIỂM CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC HỌC VIỆN 

THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

2.2.1. Khâu lập dự toán NSNN  

+ Yêu cầu lập dự toán ngân sách: thể hiện được toàn bộ nguồn thu và nhu 

cầu chi cho mọi hoạt động tại đơn vị; dựa trên hệ thống các chế độ, chính sách, 

định mức, tiêu chuẩn hiện hành; đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng mẫu biểu, 

đúng thời gian quy định và chi tiết đến tiểu mục, ngành theo mục lục ngân sách 

nhà nước áp dụng trong quân đội; dự toán ngân sách của đơn vị cấp trên phải 

lập trên cơ sở dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới và 

được phân tích theo nguồn kinh phí và lĩnh vực chi; ngoài phần số liệu, phải 

kèm theo báo cáo thuyết minh làm rõ cơ sở, căn cứ tính toán từng khoản thu, 

chi; về nguyên tắc, số liệu trong dự toán ngân sách của đơn vị không được vượt 

số dự kiến giao dự toán ngân sách năm do cơ quan có thẩm quyền thông báo. 

+ Căn cứ lập dự toán ngân sách: dựa vào các căn cứ, vào phương hướng 

nhiệm vụ công tác năm của đơn vị; các chỉ thị và mệnh lệnh của người chỉ huy 

cấp trên; căn cứ vào tổ chức, biên chế và trang bị; có nhiều loại, khoản kinh phí 

được bảo đảm dựa trên cơ sở quân số, tổ chức, biên chế như lương, phụ cấp, trợ 

cấp, tiền ăn,… 

+ Nội dung lập dự toán ngân sách: 

Dự toán thu và sử dụng các khoản thu tại đơn vị bao gồm: số thu tại đơn vị; 

số nộp ngân sách, số được để lại chi theo chế độ và số được trích lập quỹ đơn vị.  

BAN GIÁM ĐỐC 

Bệnh 

viện 

Quân y 

103 

Viện 

Bỏng 

Quốc 

gia Lê 

Hữu 

Trác 

Các 

Trung 

tâm 

Các 

Phòng, 

Ban 

Các Bộ 

môn, 

Khoa 

Các 

Hệ 

quản 

lý học 

viên 

Trường 

Cao 

đẳng 

Quân y 

1 
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Dự toán chi bao gồm: dự toán chi ngân sách quốc phòng; dự toán chi ngân 

sách nhà nước giao; dự toán chi ngân sách quân sự địa phương; dự toán chi ngân 

sách khác. 

2.2.2. Phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 

Công tác phân bổ và giao dự toán ngân sách dựa trên các hoạt động và 

chiến lược phát triển của đơn vị theo nguyên tắc tổng số dự toán ngân sách năm 

giao cho các đơn vị trực thuộc không vượt quá số dự toán được đơn vị dự toán 

cấp trên giao cả về tổng mức và chi tiết; phương án phân bổ dự toán ngân sách 

năm cho đơn vị cấp dưới phải gửi đơn vị cấp trên trực tiếp để thẩm tra. Quyết 

định giao dự toán ngân sách năm giao các đơn vị cấp dưới phải được phân cho 

từng quý và phải gửi kho bạc Nhà nước, nơi đơn vị cấp dưới giao dịch. 

2.2.3. Công khai dự toán ngân sách và lập nhu cầu chi quý 

Công khai dự toán ngân sách nhằm đảm bảo thực hiện quyền kiểm tra, 

giám sát của các cơ quan, đơn vị, của quân nhân, công nhân viên quốc phòng 

trong quá trình phân phối, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước, của 

Quân đội và các khoản thu tại đơn vị.  

2.2.4. Cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách 

Nguyên tắc cấp phát: cấp phát kinh phí trong Bộ Quốc phòng được thực 

hiện thống qua hệ thống KBNN; Nhà nước cấp kinh phí cho Bộ Quốc phòng, Bộ 

Quốc phòng cấp kinh phí cho các đơn vị theo từng cấp. Các đơn vị dự toán trong 

Bộ Quốc phòng phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch.  

Yêu cầu của cấp phát, thanh toán kinh phí: cấp phát phải đảm bảo đầy đủ, 

đúng mức, kịp thời. Thực hiện thanh toán xong đợt chi tiêu trước mới cấp phát 

đợt sau. Cấp phát phải có trọng tâm, trọng điểm và quán triệt quan điểm tiết 

kiệm, toàn diện. 

Yêu cầu của thanh toán kinh phí: thanh toán phải đảm bảo trung thực, 

chính xác, kịp thời và chặt chẽ, đúng nội dung và thủ tục quy định, đánh giá 

được hiệu quả chi tiêu. 

Điều kiện cấp phát, thanh toán kinh phí: đã có trong dự toán ngân sách 

năm được giao; đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước và Quân đội 

ban hành; đã được lãnh đạo đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được uỷ 

quyền quyết định chi; có đầy đủ các chứng từ có liên quan, hợp lệ, hợp pháp.  

2.2.5. Quyết toán NSNN 

Cuối năm ngân sách, Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc 

khoá sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán ngân sách theo quy định. Căn cứ vào 



 13 

hướng dẫn của Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng, các đơn vị lập quyết toán thu, 

chi ngân sách thuộc phạm vi trách nhiệm, gửi cơ quan tài chính cấp trên để thẩm 

định. Số kinh phí đã rút ở KBNN để chi tiêu, sử dụng, phải được KBNN nơi giao 

dịch xác nhận. Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm kiểm tra và duyệt quyết toán thu, chi 

ngân sách của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp, lập quyết toán thu, chi ngân sách gửi 

Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng. Báo cáo quyết toán năm phải trung thực, chính 

xác, đầy đủ. Các khoản chi ngân sách được bố trí trong dự toán ngân sách năm nào 

thì chỉ được chi trong niên độ ngân sách năm đó. 

2.3. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC HỌC 

VIỆN THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

2.3.1. Thực trạng tổ chức thu thập thông tin kế toán 

Về cơ bản hệ thống chứng từ kế toán áp dụng tại các Học viện thực hiện 

đúng nội dung, phương pháp lập và ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán 

số 88/2015/QH13 và Nghị định số 174/2016/NĐ - CP ngày 30/12/2016 của 

Chính phủ, các văn bản khác quy định theo Quyết định 709/QĐ-CTC ngày 

11/03/2015. Do vậy, hệ thống chứng từ kế toán phần lớn đã tuân thủ các quy 

định của chế độ kế toán tài chính hiện hành, đáp ứng được yêu cầu của KTTC. 

Tuy nhiên, cũng cần phải bổ sung, hoàn thiện đáp ứng được yêu cầu KTQT 

cũng như các đối tượng theo dõi đặc thù hơn như đối với đào tạo hệ dân sự.  

2.3.2. Thực trạng tổ chức hệ thống hóa và xử lý thông tin 

2.3.2.1. Thực trạng hệ thống tài khoản kế toán 

Tại các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng vận dụng hệ thống TKKT theo 

Quyết định số 709/QĐ-CTC ngày 11/03/2015 của Bộ Quốc phòng Phụ lục 2.3, 

bao gồm các tài khoản cấp 1, cấp 2 và một số tài khoản được mở chi tiết cho 

các đối tượng đến tài khoản cấp 3 để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị.  

2.3.2.2. Thực trạng tổ chức hệ thống sổ kế toán 

Hệ thống sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các 

nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời 

gian có liên quan đến đơn vị. Đối với các đơn vị dự toán cấp I, cấp II, III và cấp 

IV (các đơn vị cấp trên) ngoài việc phải mở sổ kế toán theo dõi việc phân bổ dự 

toán, cấp phát và quyết toán việc sử dụng kinh phí của đơn vị trực thuộc (đơn vị 

kế toán cấp II, cấp III, cấp IV và cấp phân đội) để tổng hợp báo cáo với đơn vị 

cấp trên. 

Mức độ đáp ứng được yêu cầu về hệ thống TKKT và hệ thống sổ kế toán 

được minh họa theo Sơ đồ 2.3 
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(Nguồn: Tư liệu tác giả điều tra) 

Sơ đồ 2.3: Kết quả khảo sát về mức độ đáp ứng của tài khoản kế toán 

và sổ kế toán 

2.3.3. Thực trạng tổ chức lập báo cáo, phân tích và cung cấp thông 

tin kế toán 

Báo cáo tại các Học viện gồm: Bảng cân đối tài khoản và Báo cáo quyết toán 

ngân sách được lập theo đúng mẫu biểu quy định, phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu, nộp 

đúng thời hạn và phải gửi báo cáo đầy đủ tới từng nơi nhận báo cáo. Tuy nhiên, cần 

bổ sung các báo cáo về KTQT; tại các Học viện tiến hành phân tích BCTC định kỳ 

mới là 17/80 (chiếm 21,25%); tình hình phân tích báo cáo quyết toán theo một số 

chỉ tiêu là 30/80 (chiếm 37,5%) và chưa có sự phân tích về báo cáo quản trị tại Học 

viện 33/80 (chiếm 41,25%). Danh mục các mẫu báo cáo và thời hạn, phạm vi áp 

dụng theo Bảng 2.1. 

2.3.4. Thực trạng tổ chức kiểm tra kế toán và lưu trữ, bảo mật thông tin 

kế toán 

2.3.4.1. Thực trạng tổ chức kiểm tra kế toán 

Công tác kiểm tra kế toán được thực hiện định kỳ tại các học viện, thời hạn kiểm 

tra tại các Học viện là theo định kỳ (tháng, quý, năm) và khi cần thiết. Công tác kiểm tra 

nội bộ kế toán tại các Học viện thông đã được lập kế hoạch ngay từ đầu năm và tổ chức 

thực hiện một cách quy củ, có thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ định kỳ theo quý. 

Minh họa theo Sơ đồ 2.4 

 
(Nguồn: Tư liệu tác giả điều tra) 

Sơ đồ 2.4: Kết quả điều tra về mức độ thực hiện kiểm tra 
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2.3.4.2. Thực trạng tổ chức lưu trữ và bảo mật thông tin kế toán 

Theo tổng hợp kết quả phiếu khảo sát tại các học viện thuộc Bộ Quốc 

phòng, việc phân loại, sắp xếp, và lưu trữ tài liệu kế toán được thực hiện thường 

xuyên. Minh họa theo Sơ đồ 2.5.  

 
 

(Nguồn: Tư liệu tác giả điều tra) 

Sơ đồ 2.5: Công tác tổ chức lưu trữ, bảo mật thông tin kế toán 

2.3.5. Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán 

Tổ chức bộ máy kế toán tại các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng chia 

thành 03 nhóm; Chưa có sự kết hợp giữa KTTC và KTQT, bước đầu mới có 

những dấu hiệu về KTQT; số lượng cán bộ kế toán đã đảm bảo về mặt số lượng 

thậm chí còn quá đông và trình độ cử nhân là chủ yếu. Minh họa theo Sơ đồ 

2.6, Sơ đồ 2.7, Sơ đồ 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Tư liệu tác giả điều tra) 

Sơ đồ 2.6: Tổ chức bộ máy kế toán tại các Học viện nhóm 1 

 

Chỉ huy Ban Tài chính  

Kế toán 

tổng 

hợp 

Kế toán 

XDCB, 

TSCĐ 

 

Kế toán 

thanh 

toán 

 

Kế toán 

tiền 

lương 

 

Kế toán 

kho 

bạc, 

ngân 
hàng 

 

Thủ 

quỹ 
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(Nguồn: Tư liệu tác giả điều tra) 

Sơ đồ 2.7: Tổ chức bộ máy kế toán tại các Học viện nhóm 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Tư liệu tác giả điều tra) 

Sơ đồ 2.8: Tổ chức bộ máy kế toán tại Học viện Quân y 

Chỉ huy Ban Tài chính  

Kế toán 

tổng 

hợp 

Kế toán 

XDCB, 

TSCĐ 

 

Kế toán 

hoạt 

động có 

thu 

 

Kế toán 

tiền 

lương, 

thanh 

toán 

 

Kế toán 

KB, NH 

 

Thủ quỹ 

 

Chỉ huy Ban Tài chính  

Kế 

toán 

tổng 

hợp 

Kế toán 

XDCB, 

TSCĐ 

 

Kế 

toán 

hoạt 

động 

có thu 

 

Kế 

toán 

tiền 

lương 

 

Kế 

toán 

KB, 

NH 

 

 

Thủ 

quỹ 

 

Kế toán 

tổng hợp 

Bộ phận 

thu ngân, 

t.toán ra 

viện 

 

Kế toán 

tiền 

lương, 

thanh 

toán 

Kế toán 

hoạt động 

có thu 

 

Kế toán 

KB, NH, 

kế toán 

XDCB và 

TSCĐ 

 

 

Thủ quỹ 

 

Trưởng 

Ban Tài 

chính/ 

BVQY103 

Trưởng 

Ban Tài 

chính/ 

VBQG 

LHT 

 

Trưởng Ban 

Tài chính/ 

CĐQY 1 

 

Nhân viên 

kế toán các 

Trung tâm 

Nhân viên 

kế toán các 

đơn vị phụ 

thuộc  
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2.3.6. Thực trạng tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

kế toán 

Hiện nay, một số đơn vị đã ứng dụng CNTT trong công tác quản lý phục 

vụ cho từng phần hành riêng lẻ như quản lý thu, chi...Các phần mềm được Bộ 

Quốc phòng xem xét áp dụng và từng Học viện có những điều chỉnh với yêu 

cầu phù hợp cụ thể. Minh họa theo Sơ đồ 2.9a, Sơ đồ 2.9b, Sơ đồ 2.9c 

 

 

Sơ đồ 2.9a: Phần mềm và giao diện chương trình kế toán 

 

 

Sơ đồ 2.9b: Phần mềm và giao diện chương trình quản lý ngân sách 
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Sơ đồ 2.9c: Phần mềm và giao diện chương trình quản lý tài sản 

2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI 

CÁC HỌC VIỆN THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

2.4.1. Những kết quả đã đạt được 

Tổ chức công tác kế toán tại các Học viện được hình thành về cơ bản đã 

đáp ứng được các yêu cầu trong điều kiện hiện nay theo các khâu của quá trình 

tổ chức công tác kế toán theo các khía cạnh: Quy định về cơ chế tài chính đối 

với các khoản thu, chi và trích lập quỹ; quy định về chế độ kế toán; chức năng 

nhiệm vụ và cơ chế tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán tương đối ổn định; 

cơ sở vật chất và trình độ cán bộ kế toán được đảm bảo. 

2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 

Ngoài những kết quả đã đạt được, tổ chức công tác kế toán tại các Học 

viện thuộc Bộ Quốc phòng vẫn còn một số hạn chế về: Tổ chức thu thập thông 

tin kế toán; tổ chức hệ thống hóa và xử lý thông tin kế toán; tổ chức lập báo 

cáo, phân tích và cung cấp thông tin kế toán; tổ chức kiểm tra, lưu trữ, bảo mật 

thông tin kế toán; tổ chức bộ máy kế toán; tổ chức ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác kế toán và một số hạn chế khác. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương 2, luận án đã khảo sát, nghiên cứu và phản ánh thực trạng 

tổ chức công tác kế toán tại 06 Học viện thuộc Bộ Quốc phòng gồm: Học viện 

Quốc phòng, Học viện chính trị, Học viện Lục quân, Học viện Kỹ thuật quân 

sự, Học viện Hậu cần và Học viện Quân y theo các nội dung: thực trạng tổ chức 



 19 

thu thập thông tin kế toán; thực trạng tổ chức và hệ thống hóa thông tin kế toán; 

thực trạng tổ chức lập, phân tích và cung cấp thông tin kế toán; thực trạng tổ 

chức kiểm tra, lưu trữ, bảo mật và ứng dụng công nghệ thông tin; thực trạng tổ 

chức bộ máy kế toán. Đồng thời, luận án đã có đánh giá khách quan thực trạng 

tổ chức công tác kế toán tại các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng, chỉ rõ những 

ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, làm cơ sở thực tiễn cho việc đề 

xuất giải pháp hoàn thiện ở chương tiếp theo.  

 

Chương 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

TẠI CÁC HỌC VIỆN THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HỌC VIỆN THUỘC BỘ 

QUỐC PHÒNG  

3.1.1. Quan điểm về chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong 

quân đội 

Từ năm 2013, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 2523/QĐ-

BQP ngày 15/7/72013 phê duyệt “ Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo 

trong quân đội giai đoạn 2011-2020”. Theo đó, quan điểm về chiến lược phát 

triển giáo dục và đào tạo trong quân đội như sau: 

Thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới 

Giáo dục và đào tạo trong quân đội phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện 

đại hóa, hòa nhập với hệ thống giáo dục quốc dân 

Giáo dục đào tạo trong quân đội phải có chất lượng, hiệu quả góp phần 

tích cực vào phát triển nguồn nhân lực quốc gia 

3.1.2. Mục tiêu phát triển của các Học viện thuộc Bộ quốc phòng 

Đổi mới toàn diện, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng, hiệu 

quả giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân 

viên có tư duy sáng tạo, có trình độ, kiến thức quân sự, chính trị, khoa học, chuyên 

môn kỹ thuật. 
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3.2. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG 

TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC HỌC VIỆN THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các Học viện thuộc 

Bộ Quốc phòng  

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán phải đáp ứng được: Mục tiêu cung cấp 

thông tin phục vụ công tác quản lý; đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; phù hợp với 

tình hình hiện tại cũng như định hướng phát triển; khắc phục được các hạn chế 

và phát huy các ưu điểm; tuân thủ các quy định pháp quy về công tác kế toán. 

3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các Học viện 

thuộc Bộ Quốc phòng 

Đảm bảo nguyên tắc tuân thủ; nguyên tắc phù hợp; nguyên tắc kế thừa; 

nguyên tắc khả thi và hiệu quả 

3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI 

CÁC HỌC VIỆN THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

3.3.1. Nhóm giải pháp về tổ chức thu thập thông tin kế toán 

3.3.1.1. Hoàn thiện hệ thống chứng từ 

- Hệ thống chứng từ liên quan đến NSNN cần được tuân thủ theo Luật 

Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 và các văn bản liên quan. 

- Hệ thống chứng từ kế toán cần tính đến thu thập thông tin phục vụ cả 

KTTC và KTQT 

- Lập và sử dụng chứng từ kế toán 

- Vận dụng chứng từ và chữ ký điện tử 

- Luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán 

3.3.1.2. Lựa chọn chính sách kế toán áp dụng 

Trong một đơn nên áp dụng đồng nhất các chính sách kế toán, tuân thủ 

các quy định của chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán. 

3.3.2. Nhóm giải pháp về tổ chức hệ thống hóa và xử lý thông tin 

kế toán 

3.3.2.1. Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán 

Yêu cầu đối với các Học viện là phải áp dụng đúng các TKKT đã quy 

định, đã được chia ra áp dụng tại Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng, cấp trung 

gian, ngành nghiệp vụ và cấp tương đương… đồng thời, cũng phân định rõ 
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những TKKT các loại hình đơn vị sẽ áp dụng như tất cả các đơn vị đều áp dụng, 

chỉ có đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, có kế toán TSCĐ…  

3.3.2.2. Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán 

Hệ thống sổ cũng được phân định chi tiết theo hai loại hoạt động kinh 

doanh dịch vụ (nguồn kinh phí từ thu) và thực hiện nhiệm vụ được giao (nguồn 

kinh phí được cấp), đồng thời cũng theo dõi luôn các nghiệp vụ phát sinh phục 

vụ yêu cầu tổ chức công tác KTQT bao gồm cả sổ tổng hợp và sổ chi tiết. 

3.3.2.3. Hoàn thiện các phương pháp và các nghiệp vụ hạch toán kế toán 

- Tính giá vật tư và tính giá ngoại tệ 

- Theo dõi và trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí công cụ dụng cụ 

- Theo dõi và phân bổ chi phí quản lý 

3.3.3. Nhóm giải pháp về tổ chức lập báo cáo, phân tích và cung cấp 

thông tin kế toán 

3.3.3.1. Hoàn thiện các báo cáo tại các Học viện 

- Hệ thống báo cáo về tình hình NSNN: đối với Bảng cân đối tài khoản cần 

thiết phải ghi chép các nghiệp vụ phát sinh đầy đủ và theo các TK cấp I, cấp II và 

cấp III.  

- Hệ thống BCTC: cần bổ sung báo cáo liên quan đến kết quả hoạt động 

kinh doanh trong kỳ  

- Hệ thống báo cáo KTQT. 

3.3.3.2. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả tài chính 

nhằm đảm bảo có được hệ thống thông tin đầy đủ thông qua các kết quả 

phân tích 

- Nhóm chỉ tiêu liên quan đến tình hình tài chính phản ánh các nội dung 

về: chấp hành NSNN, tỷ lệ các nguồn NSNN, các khoản nợ. 

- Nhóm chỉ tiêu liên quan đến hiệu quả về các lĩnh vực: đào tạo hệ dân sự, 

nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh... 

3.3.4. Nhóm giải pháp về tổ chức kiểm tra kế toán và lưu trữ, bảo mật 

thông tin kế toán 

3.3.4.1. Kiểm tra tài liệu kế toán 

- Hình thức kiểm tra: thực hiện kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất.  

- Nội dung kiểm tra: kiểm tra về lập dự toán, chấp hành và quyết toán 

NSNN; các khoản thu; các khoản chi của đơn vị; kiểm tra kết quả hoạt động dịch 
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vụ và phân phối; kiểm tra trích lập và sử dụng các quỹ… kiểm tra việc lưu trữ, bảo 

quản tài liệu kế toán. 

3.3.4.2. Lưu trữ, bảo mật tài liệu kế toán 

Lưu trữ, bảo mật tài liệu kế toán phải được tuân thủ các nội dung lưu trữ 

theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13, ngoài ra còn phải tuân thủ các quy định của 

Thông tư số 15/2012/TT-BQP ngày 21/02/2016. Bộ phận kế toán cần thiết phải 

xây dựng kế hoạch bảo quản chứng từ, sổ kế toán ở đơn vị để mọi người cùng 

phối hợp thực hiện. 

3.3.5. Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy kế toán kế toán 

+ Tổ chức bộ máy kế toán: lựa chọn tổ chức bộ máy kế toán tùy thuộc vào 

đặc điểm, quy mô, trình độ cán bộ quản lý cũng như mức độ ứng dụng CNTT, 

phần mềm kế toán đơn vị áp dụng. Bên cạnh đó, trong các mô hình tổ chức 

quản lý cũng cần tính đến việc tổ chức công tác KTTC và công tác KTQT. 

+ Lựa chọn và tổ chức nhân sự trong phòng kế toán: đội ngũ những người 

làm công tác kế toán cần phải đáp ứng được các yêu cầu về mặt kiến thức, kỹ năng, 

tính thận trọng, bảo mật, kinh nghiệm làm việc và đảm bảo yêu cầu về đạo đức 

nghề nghiệp.  

+ Xây dựng các Trung tâm trách nhiệm: nhằm đảm bảo tính hiệu quả cao 

nhất dựa trên tính chủ động, tính chịu trách nhiệm cần xây dựng các Trung tâm 

trách nhiệm trong các Học viện như: trung tâm trách nhiệm khối quản lý, trung 

tâm trách nhiệm đối với khối lao động. 

3.3.6. Giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

kế toán 

Cần xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu vận dụng 

CNTT và phần mềm kế toán để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và giảm thiểu các chi 

phí liên quan.  

3.3.7. Nhóm các giải pháp khác 

3.3.7.1. Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ 

3.3.7.2. Tìm kiếm và đa dạng hóa các nguồn thu nhằm tăng thu và 

nâng cao hơn nữa thu nhập của người lao động, đặc biệt là đối với đội ngũ 

giảng viên, bác sỹ 

3.3.7.3. Chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài đối với đội ngũ làm 

công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và điều trị 

3.3.7.4. Xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ 
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3.4. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 

3.4.1. Về phía các cơ quan quản lý Nhà nước 

- Bám sát hơn nữa đối với các quy định hiện hành. 

- Lập kế hoạch triển khai KTQT áp dụng tại các đơn vị quân đội có dịch vụ 

nói chung và các Học viện nói riêng. 

- Ban hành các quy định về chính sách tài chính một cách chặt chẽ hơn. 

- Xây dựng nội dung kiểm tra công tác kế toán. 

3.4.2. Về phía các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng 

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. 

- Thường xuyên đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế toán.  

- Xây dựng quy trình đầy đủ liên quan đến hạch toán kế toán. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán. 

- Thực hiện vận dụng KTQT trong quản lý và thực hiện phân tích các số liệu. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 

Để việc nghiên cứu được đúng hướng và đề xuất  các giải pháp hoàn 

thiện có tính khả thi, trong chương 3 luận án đã phân tích định hướng phát 

triển của các Học viện; yêu cầu và nguyên tắc của việc hoàn thiện tổ chức 

công tác kế toán tại các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở phân 

tích về lý luận và từ thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các Học viện 

thuộc Bộ Quốc phòng, luận án đã đề xuất các nhóm giải pháp có tính đồng 

bộ nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các Học viện thuộc Bộ 

Quốc phòng.  

 Để tăng tính khả thi cho các giải pháp hoàn thiện, luận án đã kiến 

nghị các điều kiện thực hiện giải pháp. Trong đó, có những điều kiện về 

phía các cơ quan quản lý Nhà nước, có những điều kiện về phía các Học 

viện thuộc Bộ Quốc phòng. 
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KẾT LUẬN 

 

Kế toán luôn được xác định là công cụ quản lý kinh tế tài chính quan trọng 

trong các ĐVSN công lập nói chung và các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng 

không phải là ngoại lệ. Vì vậy, nghiên cứu hoàn thiện tổ chức công tác kế toán 

tại các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng là một vấn đề cấp thiết, góp phần tăng 

cường quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn ngân sách và tài sản của các 

đơn vị này. 

Với mục đích nghiên cứu góp phần hoàn chỉnh hệ thống lý luận về tổ 

chức công tác kế toán và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác 

kế toán tại các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng, luận án đã đạt được những 

kết quả sau: 

- Luận án đã phân tích, hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý 

luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong các ĐVSN công lập. Đã trình 

bày, phân tích, làm rõ đặc điểm và phân loại ĐVSN công lập; cơ chế tài chính 

đối với ĐVSN công lập; khái niệm, yêu cầu, nguyên tắc tổ chức công tác kế 

toán trong các ĐVSN công lập; nội dung tổ chức công tác kế toán trong các 

ĐVSN công lập. 

- Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển; chức năng, nhiệm vụ và 

mô hình tổ chức bộ máy quản lý, đặc điểm, cơ chế quản lý tài chính của các 

Học viện thuộc Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, luận án đã trình bày và đánh giá 

khách quan thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các Học viện thuộc Bộ Quốc 

phòng, chỉ rõ những ưu điểm, kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân 

của hạn chế theo từng nội dung tổ chức công tác kế toán. 

- Trên cơ sở phân tích về lý luận và từ thực trạng tổ chức công tác kế toán 

tại các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng, luận án đã đề xuất các nhóm giải pháp 

có tính đồng bộ nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các Học viện 

thuộc Bộ Quốc phòng. 

Các giải pháp đều được phân tích một cách có cơ sở lý luận, cơ sở thực 

tiễn và có tính khả thi. Để tăng tính khả thi cho các giải pháp hoàn thiện, luận 

án đã kiến nghị điều kiện thực hiện giải pháp. Trong đó, có những điều kiện 

thuộc về phía cơ quan quản lý Nhà nước, có những điều kiện thuộc về phía các 

Học viện thuộc Bộ Quốc phòng. 
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