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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Kế toán là công cụ quan trọng trong hệ thống công cụ quản lý của DN cần phải được đổi mới một 

cách toàn diện nhằm cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ quá trình điều hành 

hoạt động cho nhà quản lý trong doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước. Trong những 

năm qua, Bộ Tài chính đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán như Luật Kế 

toán, Chuẩn mức Kế toán, các văn bản hướng dẫn về kế toán, kiểm toán…Tuy nhiên, trên thực tế vấn đề 

tổ chức công tác kế toán đối với các tổng công ty nói chung và tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng nói riêng 

vẫn còn nhiều bất cập. Hơn nữa, tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng là tổng công ty hoạt động theo mô hình 

công ty mẹ - công ty con với những đặc điểm hoạt động kinh doanh phức tạp, nhiều lĩnh vực hoạt động 

kinh doanh nhau như hoạt động xây lắp. 

Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu thấy rằng chưa có tác giả nào công bố kết quả nghiên cứu về 

tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng. Do đó, tác giả đã chọn đề tài “Hoàn thiện 

tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng” làm đề tài luận án tiến sĩ kinh tế. Đề tài 

vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn và không trùng lắp với đề tài nào đã công bố. 

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

Tác giả nghiên cứu tổng quan các công trình liên quan đến luận án và rút ra kết luận, khoảng trống 

mà luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. 

3. Mục tiêu nghiên cứu của luận án 

- Đề tài phân tích, hệ thống hóa và làm sáng tỏ lý luận về tổ chức công tác kế toán trong các doanh 

nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; 

- Luận án chủ yếu nghiên cứu tổ chức công tác kế toán dưới góc độ KTTC và chỉ đề cập đến 

một số nội dung cơ bản của KTQT như về mô hình kế toán quản trị thuộc bộ máy kế toán và sự phân 

công, phân nhiệm KTQT trong các phần hành kế toán của bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản 

kế toán và sổ kế toán sử dụng cho KTQT và báo cáo kế toán quản trị chi phí; chỉ rõ những ưu điểm, 

hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán 

tại Tổng công ty này. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu của luận án là nghiên cứu lý luận về tổ chức công tác kế toán trong doanh 

nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và thực trạng tổ chức công tác kế toán tại tổng 

công ty 319 Bộ Quốc phòng. 

- Phạm vi luận án nghiên cứu tổ chức công tác kế toán dưới góc độ KTTC, chỉ đề cập đến một số nội 

dung cơ bản của KTQT như  về mô hình KTTC và  KTQT và sự phân công trong bộ máy kế toán, về 
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tài khoản KTQT, BCKTQT và phân tích BCKTQT tại các DN thuộc tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng 

từ 2015 -2018. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và những nguyên lý của chủ nghĩa 

Mác- Lênin, nghiên cứu các sự kiện kinh tế trong mối quan hệ rằng buộc chặt chẽ với nhau, kết hợp với 

điều tra, khảo sát thực tế..  

5.2. Phương pháp kỹ thuật 

Trong quá trình thực hiện luận án, tác giả sử dụng tổng hợp các phương pháp điều tra, khảo sát, 

phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp thông tin và sử dụng phương pháp định tính trong nghiên cứu các 

vấn đề thực tiễn. 

6. Những đóng góp của luận án 

6.1. Về mặt lý luận 

Luận án đã phân tích, hệ thống hóa và làm sáng tỏ được những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức 

công tác kế toán trong các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.  

6.2. Về mặt thực tiễn 

Bằng phương pháp nghiên cứu phù hợp và khoa học, luận án đã nghiên cứu, khảo sát, đánh giá 

khách quan về thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng chủ yếu trên 

phương diện tổ chức KTTC và một số nội dung về tổ chức KTQT 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được kết cấu thành 

3 chương: 

Chương 1: Lý luận về tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình 

công ty mẹ - công ty con.  

Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng.  

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng. 

Chương 1 

                 LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN  

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH 

CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON 

1.1. ĐẶC ĐIỂM VÀ MỐI QUAN HỆ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - 

CÔNG TY CON  

- Đặc điểm hoạt động: 

+Về cơ sở hình thành; 
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+Về phương thức hình thành; 

+ Về sự liên kết giữa các DN; 

+ Về tư cách pháp lý của mỗi doanh nghiệp; 

+ Về quyền chi phối và kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con; 

- Mối quan hệ giữa công ty mẹ với các công ty con và giữa các công ty con với nhau. 

1.2. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH 

NGHIỆP 

Tác giả đưa ra và phân tích các quan điểm khác nhau về tổ chức công tác kế toán trong các doanh 

nghiệp, từ đó nêu quan điểm riêng của của mình về đặc điểm tổ chức công tác kế toán gồm: 

+ Bị chi phối bởi các đặc điểm đặc thù của DN; 

+ Là việc tổ chức bộ máy kế toán thành các bộ phận kế toán để đảm nhiệm các phần hành kế toán 

của DN; 

+ Sử dụng các phương pháp kế toán một cách khoa học; 

+ Tổ chức kiểm tra, kiểm soát và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán. 

1.3. NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH 

NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON  

1.3.1. Nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán  

Một là, tổ chức bộ máy kế toán hợp lý, bao gồm việc phân công, phân nhiệm công việc kế toán 

tài chính và kế toán quản trị theo từng bộ phận, từng người làm kế toán phù hợp; Hai là, tổ chức thực 

hiện, vận dụng các phương pháp kế toán, nguyên tắc kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và tổ 

chức sử dụng các phương tiện kỹ thuật tính toán để thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kế 

toán cho các đối tượng sử dụng; Ba là, xác định rõ trách nhiệm và mối quan hệ giữa các bộ phận kế toán 

trong bộ máy kế toán và giữa các bộ phận kế toán 

1.3.2. Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán 

Một là, tổ chức công tác kế toán trong các DN hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con 

cần tuân thủ Luật kế toán, CMKT và các Chế độ chính sách kinh tế, tài chính của nhà nước đã ban hành; 

Hai là, cần phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức quản lý và trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ của đội ngũ người làm kế toán; Ba là, cần đảm bảo cung cấp kịp thời, trung thực và đầy đủ các 

thông tin về hoạt động SXKD, phục vụ yêu cầu quản lý; Bốn là, cần đảm bảo phù hợp yêu cầu hội nhập 

kinh tế, hội nhập quốc tế về kế toán; Năm là, cần đảm bảo tính tiết kiệm, nâng cao hiệu quả và có tính khả 

thi. 

1.4. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP HOẠT 

ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ-CÔNG TY CON 
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 Tác giả đã phân tích một số quan điểm về nội dung tổ chức công tác kế toán và đưa ra quan điểm 

riêng của mình, cho rằng Nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp bao gồm tổ chức bộ máy 

kế toán, tổ chức thực hiện các phương pháp kế toán để thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin 

cho các đối tượng sử dung và tổ chức công tác kiểm tra kế toán nhằm đảm bảo cho việc tuân thủ Pháp 

luật kế toán, chuẩn mực kế toán cũng như tính chính xác, tin cậy của thông tin kế toán.  

1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 

Tổ chức bộ máy kế toán phải đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả và đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn.  

Đối với KTTC, cần tổ chức phân công giữa các phần hành kế toán cụ thể, đảm bảo thống nhất số 

liệu kế toán tổng hợp và số liệu kế toán chi tiết; Đối với KTQT, cần tổ chức phân công thu nhận, xử lý và 

cung cấp thông tin theo yêu cầu quản trị cụ thể của doanh nghiệp.  

Hiện nay, về lý luận cũng như thực tiễn có 3 hình thức tổ chức bộ máy kế toán sau: hình thức tổ 

chức bộ máy kế toán tập trung; hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán; hình thức tổ chức bộ máy kế 

toán vừa tập trung vừa phân tán.  

      Trong mỗi hình thức này đều phải áp dụng mô hình KTTC và KTQT hợp lý; 

1.4.2. Tổ chức Hệ thống chứng từ kế toán 

Tổ chức Hệ thống chứng từ kế toán gồm: 

+ Tổ chức lập chứng từ kế toán: Đảm bảo các quy trình lập chứng từ kế toán hợp lý, khoa học để 

phản ánh các  nghiệp vụ kinh tế, ài chính phát sinh một cách đầy đủ và kịp thời; 

+ Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán: Tổ chức đường đi của chứng từ hợp lý nhằm tránh qua 

nhiều khâu trung gian 

+ Tổ chức kiểm tra chứng từ kế toán: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của  chứng từ kế toán; 

Kiểm tra việc ghi đầy đủ các yếu tố trên chứng từ kế toán; Kiểm tra tính trung thực của các chỉ tiêu hiện 

vật, chỉ tiêu lao động và chỉ tiêu giá trị; Kiểm tra việc tính toán các chỉ tiêu phản ánh trong chứng từ 

nhằm đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán. 

+ Tổ chức lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán: Đảm bảo chứng từ kế toán được an toàn, không bị mất 

mát, hư hỏng. Cần phải tổ chức lưu trữ, bảo quản theo quy định. 

1.4.3. Tổ chức Hệ thống tài khoản kế toán và sổ kế toán 

Tổ chức Hệ thống tài khoản kế toán: Mục đích cơ bản của việc xây dựng hệ thống TKKT 

là hướng tới việc hệ thống hóa thông tin về tình hình hiện có và sự vận động của các đối tượng kế 

toán trong công ty mẹ và công ty con. Vì vậy, cần phải tuân thủ những yêu cầu và nguyên tắc nhất 

định đối với cả kTTC và KTQT. 

Tổ chức hệ thống sổ kế toán: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong các DN hoạt động theo mô hình 

công ty mẹ - công ty con thực chất là tổ chức hệ thống sổ kế toán sử dụng cho việc ghi chép kế toán tài 

chính và kế toán quản trị tại công ty mẹ và tại các công ty con.Vì vậy, cần tổ chức xây dựng mẫu sổ kế 
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toán theo những nguyên tắc nhất định. Trong điều kiện ứng dụng tin học trong công tác kế toán, sổ kế 

toán phải được thiết kế phù hợp với cơ chế hoạt động của máy tính nhằm đảm bảo việc ghi nhận các thông 

tin từ các chứng từ kế toán vào sổ kế toán của hình thức kế toán máy. Ngoài ra, mẫu sổ nên thiết kế linh 

hoạt, vừa đảm bảo xử lý, tổng hợp số liệu để cung cấp cho việc lập BCTC riêng của từng công ty con 

thành viên vừa để cung cấp được thông tin cho việc lập BCTCHN. 

1.4.4. Tổ chức lập, trình bày và phân tích báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị  

Tổ chức lập, trình bày báo cáo tài chính và báo cáo KTQT: Việc lập BCTCHN được căn cứ vào 

BCTC riêng của công ty mẹ và BCTC riêng của từng công ty con. Ở nội dung này, luận án đã trình bày 

trình tự hợp nhất BCTC, đồng thời trình bày đối với báo cáo KTQT. Báo cáo KTQT có thể lập theo định 

kỳ hoặc thường xuyên. Nội dung thông tin và kết cấu mẫu biểu báo cáo KTQT rất đa dạng, gồm nhiều 

loại phù hợp với yêu cầu quản trị nội bộ từng bộ phận trong đơn vị.  

Tổ chức phân tích báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Để phân tích báo cáo đạt hiệu 

quả cao, kế toán cần thực hiện đầy đủ quy trình tổ chức phân tích từ khâu tổ chức lập kế hoạch phân tích, 

tổ chức thực hiện công tác phân tích và tổ chức báo cáo kết quả phân tích và tổ chức nộp và công khai 

BCTC. 

1.4.5. Tổ chức kiểm tra kế toán 

Nội dung kiểm tra kế toán bao gồm: Kiểm tra việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên 

chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán đảm bảo thực hiện đúng Luật kế toán, chế độ kế toán, 

chính sách quản lý tài chính của Nhà nước và những quy định cụ thể của của doanh nghiệp; Kiểm tra việc 

tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán trong doanh nghiệp; kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của các bộ phận 

kế toán trong việc cung cấp thông tin; kiểm tra kết quả công tác của từng bộ phận kế toán trong bộ máy 

kế toán, mối quan hệ công tác giữa các bộ phận kế toán với nhau và với các bộ phận chức năng khác có 

liên quan trong doanh nghiệp. 

Phương pháp kiểm tra kế toán chủ yếu được áp dụng là kiểm tra xem xét tính chính xác của việc 

ghi chép các nội dung kinh tế phát sinh trên chứng từ kế toán, tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ kế toán, 

đối chiếu số liệu giữa chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán, giữa số liệu kế toán tổng hợp và số 

liệu kế toán chi tiết, giữa số liệu trên sổ kế toán với số liệu thực tế.  

Căn cứ để kiểm tra kế toán là các chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán và các chế độ, 

định mức kinh tế, kỹ thuật trong từng trường hợp cụ thể của doanh nghiệp. 

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

Nội dung tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp hoạt 

động theo mô hình công ty mẹ- công ty con, bao gồm: 

- Tổ chức trang bị, mua sắm phần cứng, phần mềm phù hợp với khả năng về tài chính của doanh 

nghiệp cũng như phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý của doanh nghiệp và 

phải đảm bảo những yêu cầu nhất định; Phù hợp với mô hình tổ chức quản lý và tổ chức quản lý sản xuất 
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kinh doanh cũng như phù hợp với việc tổ chức thiết kế các bộ phận kế toán thuộc bộ máy kế toán của 

doanh nghiệp; Phù hợp với khả năng tài chính của doanh nghiệp; Đảm bảo công nghệ tiên tiến và tính 

đồng bộ trong trang thiết bị; Lựa chọn phần mềm phù hợp, hiện đại, bao gồm phần mềm hệ điều hành, hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu và phần mềm kế toán; Xây dựng hệ thống mã hóa các đối tượng quản lý, mã hóa 

chứng từ, mã hóa tài khoản và quy định nội dung phản ánh của từng mã tài khoản tổng hợp và chi tiết; 

Thiết kế hệ thống sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết với kết cấu phù hợp với việc sử dụng máy vi 

tính. 

1.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG 

CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON 

Luận án đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp 

hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Các nhân tố này bao gồm: 

Một là, ảnh hưởng của đặc điểm tổ chức quản lý SXKD của doanh nghiệp; 

Hai là, ảnh hưởng của môi trường kinh doanh; 

Ba là, ảnh hưởng của môi trường pháp lý về kế toán; 

Bốn là, ảnh hưởng của trình độ kế toán trưởng và đội ngũ người làm kế toán; 

Năm là, ảnh hưởng của khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán. 

Kết luận chương 1 

Chương 1, tác giả đã hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong 

các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Đã phân tích khái niệm về mô 

hình công ty mẹ - công ty con, quan điểm về tổ chức công tác kế toán, nhiệm vụ và nguyên tắc của 

tổ chức công tác kế toán; nội dung tổ chức công tác kế toán, bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức 

hệ thống hóa và xử lý thông tin qua hệ thống chứng từ kế toán; tổ chức hệ thống tài khoản kế toán và 

sổ kế toán; tổ chức báo cáo kế toán và phân tích báo cáo kế toán; tổ chức kiểm tra kế toán và tổ chức 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán. Cũng trong chương này, tác giả phân tích các 

nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công 

ty mẹ - công ty con. Những nội dung trên đây đã được tác giả hệ thống hóa, phân tích một cách có hệ 

thống làm tiền đề cho việc nghiên cứu tiếp theo để hoàn thành luận án. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

TẠI TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG 

2.1. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Tổng công ty 319 Bộ quốc phòng được thành lập theo Quyết định 231/QĐ-BQP ngày 07 tháng 3 

năm 1979 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 26/6 1980 của Bộ 

Chính trị về quân đội thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế, ngày 27/8/1980, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

đã ra quyết định số 579/QĐ-QP chuyển nhiệm vụ của sư đoàn 319 từ nhiệm vụ cơ động huấn luyện quân 

sự sang nhiệm vụ xây dựng kinh tế và đổi tên thành công ty xây dựng 319 với chức năng xây lắp thi công 

các công trình công nghiệp, dân dụng, sản xuất và cung cấp các sản phẩm xây dựng công nghiệp phục vụ 

quốc phòng và dân dụng. Ngày 23/8/2011 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 3037 QĐ-BQP 

thành lập Tổng công ty 319 hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con trên cơ sở tổ chức lại công 

ty TNHH một thành viên 319. 

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 

Luận án đã phân tích các những đặc điểm về tổ chức SXKD và đặc điểm về tổ chức bộ máy quản 

lý của Tổng Công ty 319 ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán. Cụ thể là TCT 319 BQP có quy mô 

hoạt động trên địa bàn cả nước và kinh doanh đa ngành nghề, trong đó chủ yếu là các DN hoạt động trên 

lĩnh vực xây lắp, quản lý dự án, hoạt động xử lý bom, mìn, vật nổ, các hoạt động liên kết, liên doanh và 

kinh doanh một số lĩnh vực khác. Các đặc điểm của sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế 

toán cụ thể là: (i) Sản phẩm mang tính đơn chiếc; (ii) Sản phẩm có khối lượng và giá trị lớn, thời gian thi 

công dài.(iii) mỗi sản phẩm có địa điểm khác nhau, các đơn vị thành viên; (iv) thời gian thi công dài nên 

kỳ tính giá thành được xác định theo thời điểm khi công trình/hạng mục công trình hoàn thành bàn giao;(v) 

sản phẩm được xây dựng trên cơ sở Tổng công ty, đơn vị thành viên được chỉ định thầu hoặc đã trúng 

thầu;(vi) sản phẩm XD ở nhiều địa bàn khác nhau và thường diễn ra ở ngoài trời nên chịu tác động trực 

tiếp bởi điều kiện môi trường, thời tiết và mang tính chất thời vụ. 

Về cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty hiện nay, bao gồm 12 phòng chức năng, 7 công ty 

THHH MTV, 6 CTCP do Tổng công ty nắm cổ phần chi phối, 9 xí nghiệp, chi nhánh, 7 Ban quản lý dự 

án, 5 Ban điều hành xây lắp, 3 công ty liên kết với 38 ngành nghề kinh doanh khác nhau.  
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Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 

Chỉ tiêu 

Kế hoạch Thực 

hiện 

% hoàn thành 

TCT BQP TCT BQP 

1. Giá trị sản xuất (tỷ đồng) 7.315 72.300 7.519 102 104 

2. Doanh thu (tỷ đồng) 6.870 6.800 7.694 112 113 

3. Lợi nhuận (tỷ đồng) 144 158,7 159,5 110,7 100,5 

4. Tiền lương bình quân (triệu đồng) 7.920  8,395 106 - 

 

Mô hình Tổng công ty hiện này được cơ cấu như sau (sơ đồ 2.1) 
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2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY 319 BỘ 

QUỐC PHÒNG 

2.2.1. Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán 

Xuất phát từ đặc điểm mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, cơ chế tài chính và mức độ 

liên kết giữa Tổng công ty 319 với các đơn vị thành viên mà tổ chức công tác kế toán ở Tổng công ty này 

áp dụng hình thức tổ chức công tác kế toán vừa tập trung, vừa phân tán theo sơ đồ sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Tổng công ty 319 

2.2.2. Thực trạng tổ chức Hệ thống chứng từ kế toán  

2.2.2.1. Thực trạng tổ chức lập chứng từ kế toán 

Các DN được khảo sát đều thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-

BTC, bao gồm chứng từ tiền tệ, chứng từ TSCĐ, chứng từ thanh toán, chứng từ lao động tiền 

lương, chứng từ hàng tồn kho,chứng từ bán hàng. Dựa vào đặc điểm cụ thể của đơn vị, Tổng công 

ty đã tự thiết kế một số chứng từ nhằm đảm bảo việc ghi chép của kế toán phù hợp hơn như Bảng 

kê thanh toán tiền tạm ứng, Bảng chấm công, Giấy báo làm thêm giờ…Dưới đây là mẫu bảng kê 

thanh toán tạm ứng do tổng công ty tự thiết kế. 

Tổng công ty 319 BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG 

TT  
Ngày tạm 

ứng 

Số tiền 

tạm ứng 

Ngày 

thanh 

Số tiền 

thanh 
Số còn lại 

Bộ phận 

kế toán 

vốn 

bằng 

tiền 

Kế toán 

tiền 

lương và 

thanh 

toán, 

công nợ 

Bộ phận 

Kế toán 

Thuế 

Bộ phận kế 

toán nguồn 

vốn, quỹ 

 BP kế 

toán 

TSCĐ, 

CCDC, 

đầu tư 

Kế toán ở các đơn vị thành viên  

có tổ chức kế toán riêng 

Kế toán chi nhánh, đội công trình trực 

thuộc, không tổ chức kế toán riêng 

Bộ phận Kế toán 

Tiền và thanh 

toán 

BP Kế toán 

tiền lương, 

TSCĐ 

BP Kế toán chi 

phí và giá thành 

BP Kế toán 

tổng hợp. 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

BP kế 

toán 

tổng 

hợp 
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toán tạm 

ứng 

toán tạm 

ứng 

1 Nguyễn …  10/5/18 15.000.000 05/6/18 12.000.000 3.000.000 

2 Trần ….. 11/5/18 20.000.000 07/6/18 18.580.000 1.420.000 

3 Nguyễn… 11/5/18 30.000.000 08/6/18 30.000.000 0 

4 ……….      

 

- Tổ chức kiểm tra, phân loại, tổng hợp và lập định khoản kế toán: Tại Tổng công ty và một số 

đơn vị thành viên đã tổ chức bộ phận kiểm tra, còn một số đơn vị việc kiểm tra chứng từ của bộ phận kế 

toán nào thì do bộ phận kế toán đó chịu trách nhiệm kiểm tra lần thứ nhất, sau đó, kế toán tổng hợp hay 

kế toán trưởng có trách nhiệm kiểm tra lần 2 trước khi ghi sổ kế toán. 

2.2.2.2 Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán: Qua khảo sát tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên 

cho thấy cho thấy 22/33/36 DN (75,75%) luân chuyển chứng từ theo phương thức liên tiếp, phương 

thức song song có 3/33/36 DN ( 9,09%), số còn lại 5/33/36 DN ( 15,36%) thực hiện kết hợp cả 2 

phương thức trên [ phụ lục 3].  

2.2.2.3. Tổ chức kểm tra chứng từ kế toán 

Qua khảo sát, cho thấy có 29/33/36 (87,87%) số đơn vị thành viên đã tổ chức kiểm tra chứng 

từ kế toán thường xuyên và 20/33/36 DN ( 60,61%) có bộ phận kiểm tra riêng để thực hiện nhiệm vụ 

này, 13/33/36 DN (39,39%) không có bộ phận kiểm tra chứng từ riêng [ phụ lục 3]. 

2.2.3.4. Tổ chức bảo quản, lưu trữ và hủy chứng từ kế toán 

Công tác bảo quản chứng từ: Qua khảo sát tại Tổng công ty cho thấy các DN đều thực hiện tốt 

công tác bảo quản chứng từ. Đối với các chứng từ trong năm tài chính hiện hành, hầu hết được bảo quản 

tại tủ hồ sơ của phòng kế toán công ty, Tổng công ty. Sau khi thực hiện xong công tác kiểm tra, đối chiếu, 

lập BCTC năm và thực hiện kiểm toán, chứng từ kế toán được tổ chức bảo quản tại kho riêng. Bên cạnh 

nhiều công ty thành viên có kho bảo quản chứng từ riêng vẫn còn một vài công ty không có kho bảo quản 

riêng. 

Công tác lưu trữ chứng từ kế toán: Tại các công ty thành viên Tổng Công ty 319, thông thường 

các chứng từ liên quan đến các công trình như Hồ sơ thầu và các bản thiết kế, Biên bản nghiệm thu,… 

được tập hợp theo công trình từ khi mời thầu, mở thầu và trúng thầu đến khi công trình hoàn thành bàn 

giao đưa vào sử dụng và được chuyển sang lưu trữ. Thời gian lưu trữ chứng từ kế toán tại các đơn vị 

thành viên thuộc Tổng Công ty đều được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.  

2.2.3. Thực trạng tổ chức hệ  thống tài khoản kế toán  

2.2.3.1. Tài khoản sử dụng cho kế toán tài chính: Qua khảo sát thực tế các đơn vị thành viên và Tổng 

công ty 319 cho thấy có 100% các đơn vị này áp dụng hệ thống TKKT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, 
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ngày 22/12/2014. Các đơn vị đều đã lựa chọn các tài khoản cấp 1 và cấp 2 trong từng loại tài khoản để áp 

dụng phù hợp với hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.  

- Việc xác định tài khoản sử dụng cho kế toán tài chính về cơ bản đã tôn trọng hệ thống tài khoản 

kế toán do Bộ Tài chính quy định.  

- Tình hình ghi chép kế toán trên tài khoản kế toán tài chính: 

+ Đại bộ phận các đơn vị đã tuân thủ và vận dụng phù hợp hệ thống TKKT hiện hành. Tuy nhiên, 

một số đơn vị không sử dụng TK 151- Hàng mua đang đi đường cuối tháng; Một số đơn vị không sử 

dụng TK 157 - Hàng gửi đi bán để theo dõi hàng hóa gửi đi bán.  

+ Một số doanh nghiệp phản ánh nội dung kinh tế phát sinh trên một số TK chưa chuẩn xác; 

+ Trường hợp hàng tồn kho bị thiếu hụt, mất mát trong quá trình bảo quản, hầu hết các đơn vị ghi 

vào chi phí bán hàng; một số đơn vị ghi vào chi phí sản xuất và tính vào giá thành sản phẩm trong kỳ mà 

không ghi vào tài sản thiếu chờ xử lý để tìm nguyên nhân và xử lý chính xác. 

+ Hầu hết các đơn vị không lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng phải thu khó đòi; 

Các phương pháp kế toán:  

+ Đối với hàng tồn kho, theo kết quả khảo sát ở Tổng công ty và các đơn vị thành viên, các xí 

nghiệp và chi nhánh cho thấy 100 % kế toán tổng hợp hàng tồn kho được thực hiện theo phương pháp kê 

khai thường xuyên; phương pháp tính trị giá hàng xuất kho không thống nhất trong toàn Tổng Công ty. 

+ Đối với khấu haoTSCĐ: Tất cả các đơn vị thành viên và Tổng Công ty đều áp dụng theo phương 

pháp đường thẳng;  

- Phương pháp tập hợp CPSX: Các đơn vị thành viên và Tổng công ty áp dụng phương pháp tập 

hợp trực tiếp đối với các chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí sử dụng máy thi công. Các chi phí phát 

sinh liên quan đến nhiều đối tượng, không tập hợp trực tiếp được thì thực hiện phân bổ theo chi phí 

NVLTT hoặc chi phí NCTT. 

- Về phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang; Sản phẩm dở dang cuối kỳ của một công trình bao 

gồm hai phần: Thứ nhất, khối lượng xây lắp dở dang: Khối lượng xây lắp đã thi công nhưng chưa được 

nghiệm thu, do Ban kiểm kê và đội thi công kiểm kê xác nhận. Thứ hai, giá trị vật tư đưa vào công trình 

nhưng chưa sử dụng nên khi lập BCTC phải thực hiện việc kiểm kê thực tế để tính ra giá trị tồn kho, giảm 

trừ chi phí. 

-  Về phương pháp tính giá thành: Khi nhận được các công trình từ Tổng công ty, nếu nhận khoán 

toàn bộ công trình thì phương pháp tính giá thành áp dụng là phương pháp định mức còn trường hợp nếu 

nhận khoán theo khoản mục chi phí thì phương pháp tính giá thành áp dụng là phương pháp trực tiếp. 

- Về công tác xây dựng định mức CPSX: Các đơn vị thành viên căn cứ vào giá thành dự toán 

được xây dựng dựa trên đặc điểm và địa điểm thi công của các công trình làm cơ sở hạch toán. 

2.2.3.2. Tài khoản dùng cho kế toán quản trị: Theo kết quả khảo sát, Tổng công ty 319 và các đơn vị 

thành viên thực hiện KTTC và KTQT trên cùng hệ thống tài khoản kế toán. Có 100% đơn vị thành viên 
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đã sử dụng phần mềm kế toán kết hợp với excel để thực hiện công việc kế toán nên đã tiến hành mã 

hóa tài khoản để đảm bảo kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết theo yêu cầu của đơn vị cũng như quy 

định cụ thể việc phân quyền sử dụng các tài khoản phù hợp với cấp quản lý tương đương tại Ban Tài 

chính Kế toán của công ty mẹ, các Ban Quản lý dự án, các đơn vị hạch toán độc lập; Các tài khoản kế 

toán được chi tiết theo từng cấp độ, nếu hệ thống TKKT đã có các tài khoản chi tiết đến cấp 2 phản ánh 

KTTC thì tài khoản KTQT sẽ chi tiết đến cấp 3, 4, 5... để phản ánh các đối tượng cụ thể theo yêu cầu 

quản trị cụ thể của đơn vị. Việc lựa chọn số hiệu các tài khoản kế toán quản trị, căn cứ vào các chỉ tiêu 

quản lý như theo từng công trình, hạng mục công trình, theo nhóm sản phẩm, NVL, hàng hóa, theo địa 

điểm sản xuất kinh doanh; 

2.2.4. Thực trạng tổ chức hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán 

2.2.4.1.Tổ chức vận dụng hình thức kế toán: Tổng công ty không có quy định bắt buộc tất cả các đơn 

vị phải áp dụng thống nhất một hình thức kế toán mà tùy theo đặc điểm của đơn vị về trình độ của kế toán 

trưởng và người làm kế toán để lựa chọn hình thức kế toán phù hợp. Cụ thể 15/36 (chiếm 41,66%) đơn 

vị áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ; 19/36 (chiếm 58,34%) đơn vị thành viên áp dụng hình thức Nhật 

ký chung.  

2.2.4.2.Tổ chức sổ kế toán: Các nghiệp vụ kinh tế được Tổng công ty và các đơn vị thành viên phản ánh 

vào sổ kế toán tổng hợp theo quy định tại phụ lục của Thông tư 200/2014/TT-BTC. Về sổ chi tiết theo 

mẫu hướng dẫn của Bộ Tài chính, các đơn vị thành viên, Tổng Công ty mở các sổ như: Sổ quỹ tiền mặt 

(Mẫu S07-DN), Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu S08-DN) sổ này mở cho từng ngân hàng; Sổ chi tiết vật liệu, 

công cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu S10-DN), Sổ TSCĐ (Mẫu S21-DN), Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, 

dụng cụ; Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán (Mẫu S31-DN), Sổ chi tiết tiền vay (Mẫu S34-

DN), Sổ chi tiết các tài khoản (Mẫu S38-DN), Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh (Mẫu S51-DN), 

Sổ chi phí đầu tư xây dựng (Mẫu S52-DN),…Ngoài các sổ theo quy định của Bộ Tài chính, các đơn vị 

thuộc Tổng Công ty 319 đều tự thiết kế thêm nhiều sổ kế toán khác phục vụ nhu cầu xử lý thông tin đáp 

ứng nhu cầu quản trị doanh nghiệp như sổ chi tiết theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng, sổ theo dõi khấu hao 

TSCĐ, Sổ KTQT như Sổ chi tiết chi phí SXKD được mở cho từng công trình, hạng mục công trình, sổ 

theo dõi vật tư, thiết bị đưa thẳng đến công trình và có thể chi tiết theo từng nội dung chi phí…Ngoài việc 

quản trị tất cả các phần hành kế toán như đã đề cập trên đây, các công ty thành viên có xí nghiệp, đội thi 

công trực thuộc còn mở các sổ kế toán theo dõi riêng, đó là sổ kế toán theo đơn vị hạch toán bao gồm: Sổ 

tổng hợp phát sinh tài khoản tại đơn vị nội bộ, Sổ chi tiết phát sinh tài khoản tại đơn vị nội bộ. 

Dưới đây minh họa mẫu sổ kế toán chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh tại một đơn vị thành viên 

thuộc Tổng công ty. 

                                        

 

 



 13 

                                             Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh 

Công trình: số 01 

Tháng 3/2018 

Đơn vị tính: 1000đ 

Ngày 

Chứng từ 

Diễn giải Tổng số 

Phân theo nội dung chi phí 

S N 
Chi phí vật 

liệu 

Chi phí nhân 

viên 
... 

 

3/3 

9/3 

10/3 

... 

 

11/3 

12/3 

..... 

 

35 

67 

76 

... 

 

49 

50 

.... 

 

3/3 

9/3 

3/3 

..... 

 

11/3 

12/3 

..... 

 

- Xuất VLC sử dụng 

- Trả lương 

- Xuất VL phụ 

......... 

 

- Xuất VLC sử dụng 

- Xuất CCDC 

........................ 

 

50.529.852 

 22.562,00 

 9. 345,60 

 

  

25.882,00 

11.765,00 

................. 

 

 50.529.852 

  

 9. 345,60 

 

 6.432,00 

 5.345,00 

................. 

 

 

 22.562,00 

 

 

  

  

  

.............. 

 

31/3  Cộng 1.280.727,1 180.321,50 22.562,00 ... 

Nguồn: khảo sát qua phiếu điều tra (theo mẫu phần phụ lục) 

2.2.5. Thực trạng tổ chức lập, trình bày, phân tích, nộp và công khai báo cáo tài chính và lập, phân 

tích báo cáo kế toán quản trị 

2.2.5.1. Tổ chức lập và trình bày BCTC 

* Đối với BCTC riêng của Tổng công ty và các đơn vị thành viên: Tại Tổng Công ty 319 hoạt 

động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, tổ chức bộ máy quản lý bao gồm các đơn vị thành viên, các 

xí nghiệp, chi nhánh hạch toán phụ thuộc và văn phòng Tổng Công ty. Các đơn vị thành viên lập BCTC 

riêng, xí nghiệp, chi nhánh lập BCTC (dạng không đầy đủ). Cuối quý, cuối năm gửi về phòng kế toán 

Tổng Công ty. Phòng kế toán Tổng Công ty lập BCTC tổng hợp của Tổng Công ty và các xí nghiệp, chi 

nhánh hạch toán phụ thuộc. Sau đó BCTC tổng hợp của Tổng Công ty và chi nhánh hạch toán phụ thuộc 

sẽ hợp nhất với BCTC của các đơn vị thành viên thành BCTCHN. 

* Đối với báo cáo tài chính hợp nhất: Hầu hết các đơn vị thuộc phạm vi khảo sát đều xác định 

phạm vi hợp nhất BCTC; Cơ sở số liệu để lập BCTCHN là BCTC riêng của các công ty con - đơn vị 

thành viên thuộc phạm vi hợp nhất, BCTC của các công ty liên doanh, liên kết các tài liệu khác có liên 

quan. 
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* Tổ chức lập BCTC riêng của các đơn vị thành viên: Nguyên tắc, phương pháp lập cũng như kết 

cấu, các chỉ tiêu, các khoản mục, nội dung của 04 BCTC riêng mà các đơn vị thành viên lập tuân thủ theo 

đúng quy định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam VAS 21. 

* Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty: Hiện nay, Tổng Công ty 319 Bộ 

Quốc phòng là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thực hiện lập BCTCHN 

căn cứ vào BCTC riêng của công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Sau 30 ngày kể từ khi kết thúc năm tài 

chính, bộ phận chuyên trách lập BCTCHN tại Tổng Công ty sẽ gửi thông báo tới các đơn vị thành viên 

để yêu cầu các đơn vị thành viên cung cấp thông tin phục vụ lập BCTCHN. Thực trạng tổ chức Quy trình 

hợp nhất BCĐKT và Báo cáo kết quả HĐKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính 

hợp nhất tại Tổng công ty 319 được trình bày cụ thể trong luận án. 

- Tổ chức lập Báo cáo kế toán quản trị: Qua khảo sát thực tế tại Tổng công ty 319 và các công ty 

thành viên thuộc Tổng Công ty cho thấy đối với báo cáo KTQT chưa chú trọng nhiều. Tại Tổng Công ty 

và các công ty con thấy rằng KTQT dòng tiền có 23/36 (chiếm 63,88%) đơn vị thành viên lập báo cáo 

này.  

2.2.5.2.Tổ chức phân tích báo cáo tài chính: Qua khảo sát thực tế tại Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, 

cho thấy các doanh nghiệp thành viên cũng như tại công ty mẹ, công tác phân tích báo cáo tài chính được 

thực hiện khá đầy đủ theo định kỳ quý/năm. Trong tổ chức phân tích, từ việc lập kế hoạch phân tích, thực 

hiện phân tích cũng như báo cáo kết quả phân tích nhằm cung cấp thông tin cho lãnh đạo điều hành quá 

trình kinh doanh được thực hiện nhìn chung là tốt trong khâu lập kế hoạch phân tích, thực hiện công tác 

phân tích và báo cáo kết quả phân tích. Việc xác định các chỉ tiêu phân tích tuy chưa đầy đủ nhưng một 

số chỉ tiêu chủ yếu của báo cáo cũng được đề cập đến như khi phân tích bảng CĐKT thường dùng các chỉ 

tiêu tăng/ giảm tổng tài sản hay nguồn vốn; kết cấu tài sản; kết cấu nguồn vốn và các tỷ suất đầu tư. Khi 

phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thường so sánh các chỉ tiêu của báo cáo kỳ này với kỳ 

trước, chỉ tiêu lợi nhuận/doanh thu thuần. Khi phân tích báo cáo lưu chuyển tiền thường so sánh kỳ này 

với kỳ trước của các chỉ tiêu trong báo cáo như tiền từ hoạt đọng kinh doanh, tiền tư hoạt động đầu tư tài 

chính…. 

- Thực trạng phân tích báo cáo quản trị: Hầu hết các đơn vị chưa thực hiện phân tích báo cáo kế 

toán quản trị, chỉ có một số rất ít đơn vị chủ yếu là tại Văn phòng Tổng công ty và một vài công ty TNHH 

MTV thực hiện phân tích nhưng cũng ở mức độ đơn giản. 

2.2.5.3. Tổ chức nộp và công khai BCTC: Hiện nay Tổng công ty 319 thực hiện nộp và công khai BCTC 

theo định kỳ quý, năm, đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trong 

trường hợp đột xuất; 

Về thời hạn nộp BCTC riêng và BCTCHN có 33/36 (chiếm 91,66%) đơn vị thành viên nộp BCTC 

đúng hạn còn 3/36 (8,34%) đơn vị chưa thực hiện đúng quy định về thời hạn nộp báo cáo. Tình hình này 

ảnh hưởng không ít đến tiến độ lập BCTCHN của Tổng công ty.  
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2.2.5.4. Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán quản trị 

+ Một số DN lập Báo cáo KTQT, tuy nhiên vẫn chưa đầy đủ kể cả số BCKTQT và các nội dung trình 

bày trong BCKTQT; 

+ Việc phân tích BCKTQT nhiều DN vẫn chưa thực hiện tốt, thường chỉ khi nào có yêu cầu của lãnh đạo 

cần cung cấp thông tin nào đó; 

2.2.6. Thực trạng tổ chức kiểm tra kế toán 

Qua khảo sát, cho thấy hầu hết các đơn vị thành viên và Tổng công ty 319 đã thực hiện khá tốt 

việc tổ chức kiểm tra kế toán theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, một số đơn vị thành viên chưa coi trọng 

hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị mình. Theo kết quả khảo sát 11/33/36 (chiếm 30,55%) đơn vị thành 

viên chưa xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.  

 2.2.7. Thực trạng tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin 

Tại Tổng công ty 319, cho thấy các DN đều rất quan tâm đến việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin. Thể hiện ở các ý kiến đánh giá theo mức độ rất tốt là 3/33/36 ( 9,09%), mức độ tốt là 

14/33/36(42,42%) và mức độ khá là 8/33/36 ( 24,25%) [ phụ lục 3]. Mức độ kết nối mạng cũng được 

đánh giá khá tốt. Khảo sát cho thấy, 33/33/36 (100%) các đơn vị thành viên, các chi nhánh phụ thuộc 

ứng dụng tin học vào công tác kế toán. Trong quá trình sử dụng, phần mềm kế toán thường xuyên được 

cải tiến, nâng cấp để đáp ứng được các vấn đề phát sinh liên quan tới xử lý, kết xuất số liệu theo nhu cầu 

sử dụng của đơn vị. Việc xử lý nghiệp vụ và hệ thống hóa thông tin kế toán trên phần mềm kế toán đều 

được thực hiện theo một quy trình nhất định. 

2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC TỔNG 

CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG 

2.3.1. Ưu điểm 

- Tổ chức công tác kế toán tại Tổng Công ty 319, về cơ bản đã tuân thủ tốt các Chuẩn mực, nguyên 

tắc, chế độ kế toán hiện hành nên đã phát huy được vai trò của kế toán trong quản lý qua trình sản xuất 

kinh doanh; 

- Việc lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán là phù hợp với đặc điểm hoạt động của Tổng 

công ty cũng như các đơn vị thành viên. 

- Việc vận dụng Luật, Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán của Tổng Công ty phù hợp với đặc 

điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, phù hợp 

với lĩnh vực hoạt động và với một doanh nghiệp kinh tế Quân đội 

- Công ty mẹ, các công ty con và các đơn vị hạch toán phụ thuộc cũng đã chấp hành tương đối tốt 

chế độ BCTC áp dụng cho các doanh nghiệp. 

 - Công tác phân tích BCTC đều do bộ phận kế toán kiêm nhiệm, vì thế quá trình thu thập thông 

tin phục vụ cho việc phân tích BCTC được tiến hành nhanh chóng, kịp thời.  
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- Việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho bộ phận kế toán tại các Tổng công ty cũng được 

quan tâm. 

2.3.2. Hạn chế 

Bên cạnh nhừng ưu điểm, trong tổ chức công tác kế táon tại Tổng công ty 319 còn một số hạn chế 

sau đây:  

Một là, hạn chế trong tổ chức bộ máy kế toán 

- Một số đơn vị thành viên, nhất là các công ty cổ phần, việc xây dựng quy trình, thủ tục kiểm 

soát nội bộ trong bộ phận kế toán của các công ty này còn nhiều bất cập.  

- Trong bộ máy kế toán, việc phân công cho người làm kế toán tài chính và kế toán quản trị chưa 

rõ ràng nên việc cung cấp thông tin còn hạn chế.  

- Việc cung cấp các BCTC của một số đơn vị thành viên cho Tổng công ty để lập BCTCHN còn 

chậm nên ảnh hưởng đến thời hạn lập của Tổng công ty;  

Hai là, hạn chế về tổ chức hệ thống chứng từ 

- Về tổ chức lập và ghi chép các yếu tố trên chứng từ kế toán;  

- Về tổ chức quy trình  luân chuyển chứng từ, về kirtm tả chứng từ…  

Ba là, hạn chế về tổ chức hệ thống tài khoản và sổ kế toán 

- Về tài khoản kế toán và ghi chép kế toán tài chính 

- Về tài khoản kế toán và ghi chép kế toán quản trị 

- Về sổ kế toán 

 Bốn là, hạn chế về tổ chức lập, phân tích, nộp và công khai báo cáo kế toán 

* Tổ chức lập BCTC 

- Đối với BCLCTT riêng 

- Hạn chế về tổ chức lập BCTCHN 

- Tổ chức lập báo cáo KTQT 

* Tổ chức phân tích BCTC 

* Tổ chức nộp và công khai BCTCHN:  

Năm là, hạn chế về tổ chức kiểm tra kế toán 

Sáu là, hạn chế về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán 

2.3.3. Nguyên nhân hạn chế 

2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 

2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

2.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ VIỆT NAM 

HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON VÀ BÀI HỌC KINH 

NGHIỆM CHO TỔNG CÔNG TY 319- BỘ QUỐC PHÒNG 

2.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán ở một số Tập đoàn kinh tế Việt Nam 
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+ Tại Tập đoàn Điện lực (EVN) gồm nhiều đơn vị thành viên như Tổng công ty Điện lực, Tổng 

công ty truyền tải điện… 

+ Tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt nam (VNPT); 

+ Tập đoàn Than - Khoáng sản;  

2.4.2. Bài học kinh nghiệm về tổ chức công tác kế toán cho Tổng công ty 319. 

Từ việc nghiên cứu kinh nghiệm về tổ chức công tác kế toán ở một số tập đoàn kinh tế Việt Nam, 

luận án đã rút ra một số bài học cho tổ chức công tác kế toán tại TCT 319- BQP 

Kết luận chương 2 

Trong chương 2, tác giả đã khảo sát và đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Tổng công 

ty 319 Bộ Quốc phòng trên các nội dung tổ chức công tác kế toán như: thực trạng tổ chức bộ máy kế 

toán, tổ chức hệ thống chứng từ; tổ chức hệ thống tài khoản kế toán và sổ kế toán; tổ chức kiểm tra 

và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin tại các DN. Thông qua những dữ liệu từ việc khảo sát thực 

tế, tác giả đã đánh giá những ưu điểm đạt được, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của việc tổ 

chức công tác kế toán trong các đơn vị này theo các nội dung đã trình bày trên đây. Mặt khác, tác giả 

đã trình bày và phân tích kinh nghiệm của một số Tập đoàn kinh tế của Việt Nam về tổ chức công tác 

kế toán, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty 319 Bộ quốc 

phòng, một đơn vị kinh tế Quốc phòng hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Đây cũng 

là tiền đề để đưa ra những giải pháp hoàn thiện trong chương 3. 

Chương 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

TẠI TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ TẦM NHÌN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG 

Một là: Giữ vững ngành nghề truyền thống, tích cực mở rộng các lĩnh vực kinh doanh. 

Hai là: Tổng công ty luôn coi trọng các đối tác trong kinh doanh và xem “Khách hàng là Trung 

tâm của mọi công việc, là đối tượng phục vụ quan trọng nhất, chất lượng, thời gian giao hàng cho phách 

hàng là ưu tiên số 1”.  

Ba là: Về kỹ thuật, công nghệ: Từng bước đổi mới công nghệ thi công, trang bị thiết bị tiên tiến, 

hiện đại, tạo ra sản phẩm ngày càng có chất lượng tốt, có tính cạnh tranh ngày càng cao. 

Bốn là: Từng bước triển khai công tác đào tạo, đào tạo lại, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, công 

nhân viên, người lao động không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

 Năm là: Từng bước thực hiện đổi mới công tác quản lý, đưa việc áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng dần đi vào nền nếp.  

3.2. YÊU CẦU HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY 

319 BỘ QUỐC PHÒNG 
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3.2.1. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty 319 Bộ quốc phòng phải phù hợp với 

đặc thù về quản lý kinh tế tài chính và tôn trọng pháp luật về kế toán; 

3.2.2. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty 319 Bộ quốc phòng phải phù hợp với 

đặc điểm và yêu cầu quản lý của Tổng công ty  

3.2.3. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty 319 Bộ quốc phòng phải đảm bảo 

cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin kinh tế, tài chính phục vụ công tác quản lý kinh tế 

3.2.4. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty 319 Bộ quốc phòng phải đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả và khả thi 

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

TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG 

3.3.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán 

Cần giải quyết tốt các vấn đề sau: 

- Xác định khối lượng công việc kế toán cần thực hiện tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên 

- Xác định số lượng bộ phận kế toán của bộ máy kế toán tại Tổng công ty và đơn vị thành viên. 

- Xác định số lượng và chất lượng của đội ngũ người làm kế toán trong từng bộ phận kế toán tại 

Tổng công ty và các đơn vị thành viên hợp lý. 

- Tổ chức phân công nhiệm vụ hợp lý cho từng bộ phận kế toán và từng người làm kế toán nhằm 

đảm bảo thu nhận, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành của nhà 

quản trị.  

Theo quan điểm của tác giả, Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại Tổng công ty 319 Bộ Quốc 

phòng như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán trưởng 

Bộ phận Kế 

toán theo dõi 

Đầu tư 

Bộ phận Kế 

toán phân bổ 

lợi thế thương 

mại, lợi ích cổ 

đông không 

kiểm soát, định 

giá tài sản 

Bộ phận Kế 

toán giao 

dịch nội bộ 

Bộ phận Kế 

toán tổng 

hợp, lập báo 

cáo tài chính 

hợp nhất 

Các bộ phận Kế 

toán Công ty mẹ 

Các bộ phận Kế 

toán ở các đơn vị 

thành viên 

Nhân viên hạch toán ở các xí nghiệp, chi nhánh phụ thuộc 
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                       Sơ đồ 3.1: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 

                      tại Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng (kiến nghị) 

3.3.2.  Hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ kế toán  

- Xây dựng và thiết kế hệ thống chứng từ áp dụng tại Tổng công ty: 

- Quy định về lập chứng từ kế toán 

- Kiểm tra và luân chuyển chứng từ kế toán 

3.3.3. Hoàn thiện tổ chức hệ thống tài khoản kế toán  

+ Bổ sung tài khoản kế toán dùng cho KTTC như TK 151,TK 157… và mở thêm TK cấp 2 cho 

TK 154… 

+ Các tài khoản dùng cho kế toán quản trị: cần xác định rõ các tài khoản chi tiết đến cấp 3, cấp 4, 

cấp 5 cho các TK 131, TK 641,642…  

3.3.4 . Hoàn thiện tổ chức hệ thống sổ kế toán 

Để thực hiện tốt công tác lập BCTCHN thì các Tổng công ty cần phải quy định thêm mẫu sổ kế 

toán để phục vụ cho quá trình hợp nhất như sổ kế toán chi tiết hợp nhất, sổ chi tiết các khoản đầu tư tài 

chính tại đơn vị nội bộ cũng như đơn vị bên ngoài Tổng công ty (đơn vị nhận thầu, giá trị, tỷ lệ lợi ích 

trực tiếp, gián tiếp...), sổ chi tiết các khoản công nợ nội bộ, gồm cả các khoản vay giữa các đơn vị thành 

viên với Tổng công ty và giữa các đơn vị thành viên với nhau; sổ chi tiết tài sản điều chuyển nội bộ, sổ 

chi tiết cho thuê máy móc thiết bị… 

Đối với hệ thống sổ kế toán phục vụ cho công tác KTQT, theo tác giả trước hết cần thiết kế hệ 

thống sổ KTQT để theo dõi chi tiết theo từng tiêu thức mã hóa các TKKT theo từng cấp độ phục vụ cho 

KTQT. Tác giả đề xuất mẫu sổ chi tiết chi phí sản xuất, cho phí bán hàng và chi phí QLDN… 

3.3.5. Hoàn thiện tổ chức lập, phân tích, nộp và công khai báo cáo tài chính, lập và phân tích 

báo cáo kế toán quản trị 

3.3.5.1. Hoàn thiện tổ chức lập các báo cáo tài chính 

* Hoàn thiện tổ chức lập BCLCTT riêng 

* Hoàn thiện tổ chức lập BCTCHN:  

* Hoàn thiện về tổ chức lập BCLCTT hợp nhất 

* Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị 

Báo cáo quản trị chi phí sản xuất 

3.3.5.2. Hoàn thiện tổ chức phân tích báo cáo tài chính 

+ Lập kế hoạch phân tích; 

+ Thực hiện kế hoạch phân tích; 

+ Lập báo cáo phân tích: luận án trình bày rõ phương pháp phân tích, các chỉ tiêu phân tích đối 

với: Phân tích Bảng cân đối kế toán; Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Phân tích báo 

cáo lưu chuyển tiền tệ. 
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3.3.5.3. Hoàn thiện tổ chức nộp và công khai BCTC 

Việc thu thập, tổ chức lập BCTCHN cũng như hoàn chỉnh kỹ thuật lập BCTCHN cần thiết phải 

xây dựng quy trình với những quy định chặt chẽ hơn nữa. Đồng thời, phải ứng dụng công nghệ thông tin 

nhiều hơn nữa vào quá trình này như công bố thông tin trên trang web riêng, trang web của Bộ Quốc 

phòng; 

3.3.5.4. Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán quản trị 

* Hoàn thiện tổ chức lập báo cáo kế toán quản trị 

Hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Tổng công ty, theo tác giả gồm các báo cáo sau: 

+ Báo cáo kế toán quản trị chi phí sản xuất; 

+ Báo cáo kế toán quản trị giá thành; 

       + Báo cáo kế toán quản trị hàng tồn kho; 

+ Báo cáo kế toán quản trị TSCĐ và các loại vật tư; 

+ Báo cáo kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh 

                      BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT 

                                                     Tháng.... năm.... 

                                                                                             Đơn vị tính:..... 

Chi phí sản xuất 
Tổng cộng 

Chi phí phân chia theo công trình 

Công trình 1 Công trình 2 
............. 

DT TT DT TT DT TT 

I. Biến phí 

1. CPNVLTT 

+ VLC 

+ VLP 

+........... 

2. CPNCTT 

+ Tiền lương SP 

+ Các khoản trích.. 

+......... 

II. Định phí 

+ Các khoản CPSXC 

+ Lương thời gian 

+ ............. 

Cộng (I + II) 

       

 Hoàn thiện tổ chức phân tích Báo cáo KTQT 
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Phân tích báo cáo KTQT nhằm cung cấp cho các nhà quản trị trong doanh nghiệp có cơ sở tin 

cậy trong việc ra quyết định kinh tế để đạt được hiệu quả kinh doanh cao. Hoàn thiện phân tích báo 

cáo quản trị, trước hết cần hoàn thiện quy trình phân tích. Theo tác giả, quy trình phân tích báo cáo 

quản trị trong các DN tuộc TCT 319 như sau: 

BẢNG 3.1:  QUY TRÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

Bước số Nội dung bước Nội dung thực hiện của các bước 

1 Công việc chuẩn 

bị phân tích 

Lập kế hoạch phân tích 

+Căn cứ kết quả đạt được kỳ trước, tính đến các yếu tố về 

tiềm năng, mục tiêu của kỳ tiếp theo để lập kế hoạch phân 

tích: xác định thời gian, phạm vi phân tích; thu thập nguồn 

tài liệu; bộ phận/người chịu trách nhiệm phân tích… trình 

lãnh đạo phê duyệt; 

+ Sau khi được duyệt kế hoạch, cần chuẩn bị nhân sự phân 

tích, các nhân sự này là nhân viên tại các bộ phận đảm nhận 

phần hành KTQT; 

+ Thu thập tài liệu, gồm các tài liệu về dự toán, thực tế và 

những tài liệu liên quan khác ở bên trong, bên ngoài DN; xác 

định chỉ tiêu phân tích; 

2 Thực hiện phân 

tích 

Tính toán, phân tích các chỉ tiêu liên quan của báo 

cáo KTQT; 

Trên cơ sở các chỉ tiêu phân tích, sử dụng phương 

pháp thích hợp đối với từng chỉ tiêu và có nhận xét 

đánh giá bằng lời văn; 

3 Báo cáo kết quả 

phân tích 

Kết quả phân tích được báo cáo cho lãnh đạo một 

cách cụ thể kèm theo những thuyết trình bằng lời văn 

để làm cơ sở cho việc ra quyết định. 

Hoàn thiện phân tích các chỉ tiêu của BCKTQT, gồm việc xác định các chỉ tiêu phân tích theo từng 

BCKTQT phù hợp với yêu cầu quản trị của DN, Sử dụng phương pháp so sánh giữa chỉ tiêu thực hiện 

với chỉ tiêu dự toán để xác định chênh lệch, xác định nhân tố ảnh hưởng và tìm nguyên nhân chênh 

lệch. Kết quả phân tích BCKTQT phải được cung cấp cho lãnh đạo kịp thời và trung thực cả bằng số 

liệu và lời văn thuyết trình các kiến nghị. 

3.3.6. Hoàn thiện tổ chức kiểm tra kế toán 

Tổ chức kiểm tra kế toán, theo tác giả Tổng công ty 319 cũng như các đơn vị thành viên cần được 

thực hiện thường xuyên, định kỳ và đột xuất trong các khâu nhập liệu, xử lý và kết xuất thông tin kế toán, 
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nhằm phát hiện kịp thời những sai sót và tiềm ẩn nhứng gian lận, lãng phí trong qua trình quản lý tại các 

đơn vị. 

3.3.7. Hoàn thiện tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán 

Đối với Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, yêu 

cầu đầu tiên và quan trọng để việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán thành công là con 

người. Vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng người làm kế toán trực tiếp trên các phần mềm phải được lập kế 

hoạch dài hạn, và đạt được trình độ nhất định  

Cùng với việc trang bị đồng bộ máy móc thiết bị và thiết kế đường mạng hợp lý, sử dụng đồng 

bộ một phần mềm kế toán thống nhất cho toàn Tổng công ty  

3.4. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 

3.4.1. Về phía Nhà nước 

3.4.2. Về các Hội nghề nghiệp 

3.4.3. Về phía Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng 

 

Kết luận chương 3 

Trong chương 3, tác giả đã phân tích định hướng phát triển và tầm nhìn của Tổng công ty 319 Bộ 

Quốc phòng; phân tích các yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng công 

ty này. Trên cơ sở phân tích về lý luận và thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty, tác giả 

đã đề xuất các giải pháp có tính đồng bộ nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng Công ty và 

các đơn vị thành viên này hiện đang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Các nội dung 

hoàn thiện vừa mang tính khái quát, vừa mang tính cụ thể, bao gồm nội dung hoàn thiện chính sách trên 

lĩnh vực vĩ mô của Nhà nước và nội dung tổ chức công tác kế toán trong phạm vi Tổng công ty và các 

đơn vị thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Để tăng tính khả thi cho các giải 

pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng Công ty, tác giả đã phân tích khá rõ một số điều kiện 

thực hiện giải pháp, gồm điều kiện về phía Nhà nước, hội nghề nghiệp và Tổng Công ty 319 Bộ Quốc 

phòng. 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

                                                                           KẾT LUẬN 

Sự phát triển doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công 

ty con nói riêng đã và đang được nhà nước cũng như toàn xã hội quan tâm. Do vậy, đổi mới và hoàn thiện 

tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thuộc loại hình này là vấn đề đã và đang được nhiều nhà 

khoa học, nhà quản lý quan tâm cả về lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu đề tài luận án “ Hoàn thiện tổ chức 

công tác kế toán tại Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng” rút ra những kết luận cơ bản sau đây: 

Một là, hệ thống hóa và làm rõ thêm các vấn đề lý luận về DN hoạt động theo mô hình công ty 

mẹ- công ty con và tổ chức công tác kế toán trong các DN thuộc loại hình này. Các vấn đề được nghiên 

cứu một cách khoa học, tạo điều kiện cho việc nâng cao nhận thức lý luận trong hoạch định chính sách 

quản lý vĩ mô. Đồng thời, nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của tổ chức công tác kế toán đối với công tác 

quản trị doanh nghiệp. 

Hai là, luận án nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức công tác kế toán của các tập đoàn kinh tế Việt 

Nam và rút ra bài học kinh nghiệm cho Tổng công ty 319.  

Ba là, thông qua khảo sát thực tế về tổ chức công tác kế toán trong các DN thành viên thuộc Tổng 

công ty 319- Bộ Quốc phòng, luận án đã phân tích những ưu điểm, những hạn chế và nguyên nhân chủ 

yếu của những hạn chế trong tổ chức công tác kế toán ở các DN này.  

Bốn là, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đã đề xuất các nội dung hoàn thiện tổ 

chức công tác kế toán trong các DN thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng; 

 Năm là, luận án đã đề xuất những điều kiện cơ bản thuộc về phía nhà nước, Hội nghề nghiệp và 

Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng. Đó cũng chính là các kiến nghị để thực hiện các giải pháp đã đề xuất./.  
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