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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Khoán sản phẩm là một phương thức quản lý sản xuất hữu 
hiệu đã được áp dụng từ lâu trong rất nhiều đơn vị thuộc các thành 
phần kinh tế khác nhau như: khoán diện tích trong nông nghiệp, 
khoán sản phẩm trong công nghiệp, khoán doanh thu trong dịch vụ… 

Trong nền kinh tế thị trường, các đơn vị xây lắp thực hiện chế 
độ khoán đã giúp cho việc tổ chức hoạt động sản xuất có hiệu quả 
hơn, phát huy được khả năng, tính tự chủ trong sản xuất của các tổ, 
đội đồng thời Công ty vẫn quản lý giám sát chặt chẽ. Vì vậy trong 
thời gian qua không ít đơn vị đã thực sự lớn mạnh và tự khẳng định 
được vị trí của mình trên thị trường đang có sự cạnh tranh quyết liệt. 
Việc vận dụng cơ chế khoán trong quá trình sản xuất thi công sẽ đáp 
ứng được những yêu cầu của sản phẩm, thị trường như chất lượng 
công trình, tiến độ thi công, thu nhập của người lao động nhờ đó 
cũng tăng lên. 

Công ty Quản lý cầu đường được thành lập theo Quyết định 
7994/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố 
Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Công ty thoát nước Đà Nẵng và Công 
ty Quản lý sửa chữa công trình giao thông Đà Nẵng. Kể từ khi thành 
lập đến nay, Công ty đã áp dụng hình thức giao khoán trong việc thi 
công các công trình. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cho thấy 
vẫn còn nhiều vấn đề bất cập như nguồn lực của Công ty bị phân tán 
do công tác giao khoán cho các đội thi công các công trình khác 
nhau, không tập trung vào một mối, rủi ro cao do Công ty là người 
phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với công trình. 

Sau khi ký hợp đồng giao khoán, các đội trưởng sẽ chủ động 
tổ chức thi công xây dựng công trình, tự chịu trách nhiệm lo liệu, sắp 
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xếp từ việc tổ chức nhân công, máy móc thiết bị, vật tư đến việc tìm 
kiếm các nhà cung ứng. Thực tế cho thấy những việc kiểm soát chi 
phí phát sinh trong thực tế so với chi phí thể hiện trong hệ thống 
chứng từ đội báo cáo lên Công ty là rất quan trọng. Do đó đòi hỏi 
công tác kiểm soát chặt chẽ chứng từ đầu vào để hạn chế tối đa việc 
hợp thức hóa chứng từ của đơn vị nhận khoán và thống nhất biểu 
mẫu theo dõi tại các đơn vị nhận khoán để thuận lợi trong công tác 
kiểm soát chi phí của đơn vị thi công, công tác kiểm tra của Công ty. 
Ngoài ra, công tác quản lý chất lượng nếu không được quản lý chặt 
chẽ sẽ có ảnh hưởng xấu tới chất lượng công trình. Bên cạnh đó là 
tình trạng khó đảm bảo các chế độ, phúc lợi cho người lao động, việc 
quản lý lao động, đặc biệt là lao động thời vụ gặp khó khăn về tính 
kỷ luật trong lao động, trình độ tay nghề, tác phong, thái độ lao động. 
Việc phân bổ chi phí không hợp lý ảnh hưởng rất lớn đến công tác 
tính giá thành, làm cho việc phản ánh giá thành thi công công trình 
không đảm bảo tính chính xác. Điều đó đòi hỏi phải nghiên cứu một 
cách đầy đủ công tác kế toán trong điều kiện giao khoán, từ đó đề 
xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán trong điều kiện giao 
khoán để đảm bảo việc thi công công trình đảm bảo đúng tiến độ, 
chất lượng tốt và thu nhập của người lao động cũng được cải thiện. 

Xuất phát từ tính thiết thực của vấn đề, tác giả đã chọn đề tài 
“Nghiên cứu công tác kế toán trong điều kiện giao khoán tại các đơn 
vị xây dựng: Trường hợp Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng” 
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán trong điều 
kiện giao khoán tại các đơn vị xây dựng và thực trạng công tác kế toán 
trong điều kiện giao khoán tại Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng. Qua 
đó, đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán trong điều 
kiện giao khoán tại Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kế toán trong điều 

kiện giao khoán tại các đơn vị xây dựng. 
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tập trung công tác kế toán 

trong điều kiện giao khoán các công trình do Công ty Quản lý cầu 
đường nhận thi công. Công ty Quản lý Cầu đường là một đơn vị sự 
nghiệp hoạt động theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP có nhiệm vụ vừa 
thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh sửa chữa, xây dựng về 
các công trình giao thông vừa thực hiện công tác quản lý các công 
trình cầu trên địa bàn thành phố do ngân sách giao chỉ tiêu và cấp 
kinh phí hoạt động. Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán, tập 
hợp chi phí trong điều kiện giao khoán đối với hoạt động sản xuất 
kinh doanh thi công các công trình giao thông. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp 
đối chiếu, kiểm tra trong quá trình nghiên cứu. Để thu thập số liệu và 
các thông tin có liên quan, đề tài đã sử dụng phổ biến phương pháp 
nghiên cứu, phỏng vấn để có giải pháp hoàn thiện phù hợp. 

Đối tượng phỏng vấn là: 
- Giám đốc Công ty: để nghiên cứu các quy định của Công ty 

trong điều kiện giao khoán. 
- Đội trưởng đội nhận khoán: để tìm hiểu việc quản lý, kiểm soát 

chi phí nhận khoán, cách thức tổ chức triển khai hoạt động nhận khoán. 
- Kế toán trưởng Công ty: để tìm hiểu công tác kế toán trong 

điều kiện giao khoán từ việc đề ra quy trình thanh quyết toán, quy 
định kiểm soát chứng từ… trong điều kiện giao khoán. 

- Kế toán viên: để tìm hiểu cách thức kiểm tra đối chiếu các 
nội dung thanh toán giao khoán với đơn vị nhận khoán. 
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- Nhân viên thống kê đội: để tìm hiểu cách thức thu thập 
chứng từ, quản lý, kiểm soát chi phí thi công công trình nhận khoán. 
5. Bố cục đề tài nghiên cứu 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được chia làm 3 phần 
chính, gồm: 

Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán trong điều kiện 
giao khoán ở đơn vị xây dựng. 

Chương 2: Công tác kế toán trong điều kiện giao khoán tại 
Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng. 

Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán 
trong điều kiện giao khoán tại Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
Việc tăng cường công tác kiểm soát chi phí tại các đơn vị xây 

lắp đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, tuy nhiên nghiên 
cứu công tác kế toán trong điều kiện giao khoán tại các đơn vị xây 
dựng thì từ trước đến nay chưa có ai nghiên cứu. 

Trước khi nghiên cứu đề tài này, tác giả có tham khảo các tài 
liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. 

Đối với luận văn, tác giả đã tham khảo các tài liệu liên quan 
đến công tác kiểm soát chi phí tại các đơn vị xây lắp như: 

Luận văn “Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty 
Cổ phần Vinaconex 25” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thủy (2010).  

Luận văn “Tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty 
TNHH tư vấn xây dựng Xuân Quang” của tác giả Đoàn Thị Lệ Hà 
(2011).  

Luận văn “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất xây lắp 
tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng” của tác 
giả Nguyễn Minh Toàn (2011)  
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Trên cơ sở nghiên cứu các đề tài trên, tác giả đã xây dựng 
được những lý luận riêng cho luận văn của mình. 

Từ các đề tài, bài viết này tác giả nhận thấy chưa có nghiên 
cứu cụ thể chuyên sâu nào về công tác kế toán trong điều kiện giao 
khoán tại các đơn vị xây lắp. Đối với các đơn vị xây lắp hiện nay, 
công tác giao khoán cho các tổ đội thi công trở nên rất phổ biến. 
Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng hoạt động chính trong lĩnh vực 
quản lý, sửa chữa các công trình giao thông cũng có những đặc thù 
của đơn vị xây dựng nói chung, cũng có các đơn vị nhận khoán để thi 
công công trình nhưng việc quản lý công tác kế toán trong điều kiện 
giao khoán còn nhiều bất cập. Trên cơ sở kế thừa những lý luận 
chung về đặc điểm đơn vị xây dựng, công tác kế toán tại các đơn vị 
xây lắp tác giả đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu công tác kế toán 
trong điều kiện giao khoán tại các đơn vị xây dựng: Trường hợp 
Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng”. Trong đề tài này, tác giả tập 
trung nghiên cứu một số vấn đề sau: công tác kế toán trong điều kiện 
giao khoán tại Công ty từ khi tạm ứng, hoàn ứng đến thanh quyết 
toán công trình từ đó rút ra những hạn chế và đề ra giải pháp nhằm 
hoàn thiện công tác kế toán trong điều kiện giao khoán tại Công ty. 
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CHƯƠNG 1 
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG 
ĐIỀU KIỆN GIAO KHOÁN Ở CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG 

1.1.  ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐƠN VỊ XÂY DỰNG 
1.1.1. Đặc điểm ngành xây dựng 
Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất độc lập có chức 

năng tái sản xuất tài sản cố định cho tất cả các ngành trong nền kinh 
tế quốc dân. Nó tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, tăng tiềm 
lực kinh tế quốc phòng của đất nước. Góp phần quan trọng trong việc 
xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá - 
hiện đại hoá đất nước. 

1.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh trong đơn vị 
xây dựng ảnh hưởng đến công tác kế toán 

Xây lắp là một bộ phận của ngành xây dựng. Nó cũng mang 
những đặc trưng vốn có của ngành. Điều đó có những tác động rất 
lớn đến việc tổ chức sản xuất kinh doanh của những đơn vị hoạt 
động trong lĩnh vực này. 

Sản phẩm của ngành xây dựng là các công trình, hạng mục 
công trình đã hoàn thành và được nghiệm thu đưa vào sử dụng.  

Trong công tác tổ chức sản xuất vì các công trình đặt trên các 
địa bàn khác nhau do đó phải di chuyển máy móc, vật tư, nhiên liệu 
nhân công tới vị trí đó để thực hiện hợp đồng thi công. Chính đặc 
điểm này làm khó khăn cho việc tổ chức sản xuất.  

Chu kỳ sản xuất dài và thiếu tính ổn định là một đặc trưng nổi 
bật của các đơn vị xây lắp.  

Thời gian thi công một công trình thường kéo dài, qua nhiều 
kỳ kế toán nên kế toán phải quan tâm đến việc phân bổ chi phí cho 
các công trình phải tương ứng với thời gian và giá trị công trình. 
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Sản xuất xây dựng phải tiến hành ngoài trời, chịu nhiều ảnh 
hưởng của thời tiết, khí hậu. Các tổ, đội thi công trực tiếp tại các 
công trường trong môi trường tự nhiên với nhiều yếu tố biến động. 
Điều này tạo ra khả năng phân tích, đánh giá và kiểm soát chi phí 
trong đơn vị xây lắp theo các nhân tố nguồn phát sinh chi phí. Công 
tác kế toán quản trị chi phí sẽ tập trung trực tiếp vào các đội thi công 
để xác  định rõ mạng lưới chu chuyển chi phí do các  bộ phận này tạo 
nên nhờ tiêu thụ các nguồn lực được cung cấp. 

Ngoài ra, tổ chức sản xuất kinh doanh trong đơn vị xây lắp còn 
có đặc điểm là rất phức tạp, chịu ảnh hưởng của lợi nhuận chênh lệch 
do địa điểm xây dựng mang lại và tốc độ phát triển kỹ thuật thường 
chậm hơn so với các đơn vị trong các ngành sản xuất khác.  

Những đặc điểm trên đã ảnh hưởng tới mọi khâu của quá trình 
sản xuất kinh doanh xây dựng, trong đó khâu quản lý thi công xây 
lắp là nổi bật hơn cả. Thực tế ở nước ta, khâu này thường tỏ ra yếu 
kém và không hoàn thiện trong những năm qua và chủ yếu là áp 
dụng cách quản lý thi công theo kế hoạch lập sẵn. Hiện  nay, các đơn 
vị xây dựng thường áp dụng hình thức giao khoán xây dựng để quản 
lý hữu hiệu hơn công tác thi công xây lắp các công trình xây dựng. 
1.2. HOẠT ĐỘNG GIAO KHOÁN TRONG ĐƠN VỊ XÂY 
DỰNG 

1.2.1. Lịch sử hoạt động giao khoán 
Khoán là một hình thức tổ chức quản lý sản xuất đã được áp 

dụng trong nhiều ngành như khoán diện tích trong nông nghiệp, 
khoán sản phẩm trong công nghiệp, khoán doanh thu trong dịch vụ… 

Khoán trong xây dựng khởi nguồn từ Liên Xô (cũ), gắn liền 
với tên tuổi của anh hùng lao động N.A.Dơbôlin và phương pháp 
quản lý tiến độ thi công mới trong các doanh  nghiệp xây dựng. 
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Từ năm 1954, Liên Xô đã hướng vào việc tăng cường các 
phương pháp điều khiển sản xuất và các biện pháp kích thích vật chất 
thưởng phạt cho bộ phận công nhân xây dựng trong các đơn vị xây lắp.  

1.2.2. Khái niệm và những nội dung cơ bản của hoạt động 
giao khoán 

a. Khái niệm 
Giao khoán có thể hiểu là một hình thức giao quyền, giao 

nhiệm vụ, xác định mức độ chịu trách nhiệm, khuyến khích tính năng 
động sáng tạo của đơn vị sản xuất đối với một loại hình công việc 
nào đó, thông qua các chỉ tiêu thuộc về nhiệm vụ như khối lượng 
công việc, tiến độ hoàn thành và các chỉ tiêu khuyến khích bằng lợi 
ích vật chất. 

b. Các thuật ngữ cơ bản trong hợp đồng giao khoán 
- Giá trị hợp đồng giao, nhận khoán  
- Giá hợp đồng trọn gói  
- Giá hợp đồng theo đơn giá cố định  
- Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh  
- Giá hợp đồng theo tỷ lệ (%)  
- Thanh toán giao khoán  
c. Các quan hệ kinh tế phát sinh từ hoạt động giao khoán 
Việc giao khoán cho các đội làm nảy sinh một hệ thống các 

mối quan hệ kinh tế giữa đơn vị và đội nhận khoán. Các mối quan hệ 
kinh tế này thường làm nảy sinh các sự kiện kinh tế trong nội bộ đơn 
vị như: 

- Sự vận động, chuyển đổi các tài sản (nguyên vật liệu, máy thi 
công…) từ sự quản lý của đơn vị sang cho các đội thi công. 

- Chuyển đổi một số tài sản, vật tư thành một hình thức vật 
chất khác. 
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Ngoài các mối quan hệ bên trong, các đội thi công nếu được 
uỷ quyền còn có các mối quan hệ phát sinh với bên ngoài như các 
mối quan hệ với người cung cấp, với lao động thuê ngoài… 

 
Sơ đồ 1.1: Mô hình giao khoán đội 

d. Vai trò của hoạt động giao khoán 
Khoán trong xây dựng được nhìn nhận như một cách thức 

quản lý nhằm xác định rõ chủ thể quản lý quá trình thi công thích 
hợp để đạt hiệu quả cao. Cũng phải thấy rõ, sự giao quyền trong giao 
khoán không phải là sự thả lỏng việc quản lý quá trình thi công cho 
bên nhận khoán. Trong quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán, bên 
giao khoán thực hiện các tác nghiệp quản lý bằng sự theo dõi, kiểm 
tra, giám sát quá trình thi công, nghiệm thu chất lượng và quy định 
trách nhiệm của bên thi công. 

1.2.3. Các  hình thức giao khoán 
a. Khoán gọn công trình 
Công ty sẽ khoán toàn bộ công trình cho đội tự đảm nhận lo 

liệu toàn bộ các loại chi phí phục vụ thi công như nguyên nhiên liệu, 
máy móc, nhân công... Công ty chỉ trích lại theo tỷ lệ phần trăm giá 
trị quyết toán công trình được duyệt để đảm bảo cho bộ máy công ty 
hoạt động. 
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b. Khoán theo từng khoản mục chi phí 
Trong hình thức này, đơn vị giao khoán sẽ khoán những khoản 

mục chi phí khi thoả thuận với bên nhận khoán như: chi phí vật liệu, 
chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công… Bên nhận khoán 
sẽ chi các khoản mục chi phí thuộc trách nhiệm của mình, bên giao 
khoán chịu trách nhiệm kế toán và chi các khoản mục không khoán, 
đồng thời giám sát về kỹ thuật thi công, về chất lượng, tiến độ thi 
công công trình.  
1.3. CĂN CỨ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN GIAO 
KHOÁN Ở ĐƠN VỊ XÂY DỰNG 

1.3.1. Dự toán giao khoán 
Dự toán giao khoán thể hiện tổng số chi phí tối đa để thực hiện 

công trình, hạng mục công trình giao khoán. Dự toán giao khoán 
chính là khung giới hạn tổng số chi phí thực tế phát sinh để hoàn 
thành sản phẩm giao khoán. 

Dự toán giao khoán do bên giao khoán lập, dùng làm căn cứ 
giới hạn các khoản chi phí phát sinh từ bên nhận khoán. 

1.3.2. Hợp đồng giao khoán 
Đây là một căn cứ có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác 

giao khoán và thanh toán giao khoán. Hợp đồng giao khoán là bản ký 
kết giữa người giao khoán và người nhận khoán về khối lượng công 
việc, nội dung công việc, thời gian làm việc, trách nhiệm và quyền 
lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó, đồng thời là cơ sở thanh 
toán tiền công lao động cho bên nhận khoán. 

Hợp đồng giao khoán được lập dựa trên dự toán giao khoán về 
khối lượng giao khoán, giá trị mà bên giao khoán phải thanh toán khi 
công trình, hạng mục công trình giao khoán hoàn thành bàn giao cho 
bên nhận khoán. 
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1.4. CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƠN VỊ 
NHẬN KHOÁN KHÔNG CÓ BỘ MÁY KẾ TOÁN 

Trong trường hợp này, đơn vị nhận khoán không tổ chức ghi 
sổ kế toán mà việc ghi sổ thuộc trách nhiệm của phòng kế toán tại 
đơn vị giao khoán. Đơn vị nhận khoán có trách nhiệm tập hợp các 
chứng từ, tài liệu phát sinh liên quan đến quá trình thi công, thanh 
toán giao khoán các công trình, hạng mục công trình thuộc trách 
nhiệm thi công của mình. Phòng kế toán của đơn vị căn cứ vào các 
chứng từ tài liệu phát sinh tại đơn vị và các chứng từ, tài liệu do các 
đội thi công gửi lên để tiến hành ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh liên quan đến quá trình giao khoán và thanh toán giao 
khoán liên quan đến từng đơn vị nhận khoán. 

1.4.1.  Chứng từ sử dụng 
Trong trường hợp này, việc ghi sổ kế toán sẽ được dựa trên 

các chứng từ kế toán sau: 
- Phiếu chi. 
- Phiếu xuất kho. 
- Giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tạm ứng. 
- Các hoá đơn mua hàng, hoá đơn vận chuyển. 
- Các chứng từ, tài liệu có liên quan khác. 
1.4.2. Tài khoản sử dụng 
Tài khoản 312 - Tạm ứng. 
Tài khoản 631 - Chi hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Các tài khoản liên quan khác: TK111, TK112, TK152, 

TK153, TK214, TK334… 
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Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán trong trường hợp đơn vị nhận 

khoán không có bộ máy kế toán riêng 
1.5. CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƠN VỊ 
NHẬN KHOÁN CÓ BỘ MÁY KẾ TOÁN 

Kế toán tại đơn vị giao khoán và đơn vị nhận khoán tiến hành 
phản ánh một cách đầy đủ các khoản chi phí, giá thành, doanh thu, 
lợi nhuận của sản phẩm nhận khoán. 

Trong trường hợp này, hình thức giao khoán phổ biến nhất là 
hình thức hợp đồng giao khoán gọn. 

1.5.1. Công tác kế toán tại đơn vị giao khoán 
a. Chứng từ sử dụng 
b. Tài khoản sử dụng 
1.5.2. Công tác kế toán tại đơn vị nhận khoán 
Giám đốc công ty, đội trưởng đơn vị nhận khoán phải chịu 

hoàn toàn trách nhiệm về các mặt hoạt động kinh doanh xây lắp và 
đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật về các chứng từ kế toán, hệ thống 
tài khoản, hệ thống sổ kế toán (tổng hợp, chi tiết), báo cáo kế toán và 
lưu trữ tài liệu kế toán. 
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a. Chứng từ sử dụng 
Trong trường hợp này, chứng từ sử dụng tương tự như trong 

trường hợp chứng tại tại đơn vị giao khoán mà đơn vị nhận khoán 
không có tổ chức bộ máy kế toán riêng. 

b. Tài khoản sử dụng. 
Tài khoản 342 – Thanh toán nội bộ. 
Tài khoản 631 - Chi hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Tài khoản 531 - Thu hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Các tài khoản liên quan khác: Tài khoản 111,112,152… 

 
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán trong ở đơn vị nhận khoán 

 
CHƯƠNG 2 

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN GIAO KHOÁN 
TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ CẦU ĐƯỜNG ĐÀ 
NẴNG 

2.1.1. Lịch sử hình thành và chức năng hoạt động của công ty 
Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng được thành lập theo Quyết 

định 7994/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố 
Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Công ty thoát nước Đà Nẵng và Công ty 
Quản lý sửa chữa công trình giao thông Đà Nẵng. Ngày 19/4/2010 Ủy 
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ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có quyết định số 3106/QĐ-UBND về 
việc quy định lại chức năng nhiệm vụ và đổi tên Công ty Quản lý sửa 
chữa công trình giao thông & thoát nước Đà Nẵng thành Công ty Quản 
lý Cầu đường. Sở Giao thông vận tải là đơn vị chủ quản trực tiếp của 
Công ty. Công ty thuộc loại hình đơn vị sự nghiệp. 

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý 

 
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty Quản lý Cầu đường ĐN 
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2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Quản lý cầu đường 
a. Tổ chức bộ máy kế toán 

 
Sơ đồ 2.2: Bộ máy kế toán của Công ty Quản lý Cầu đường. 

b. Hình thức sổ kế toán 

 
Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán 

2.2. CÔNG TÁC GIAO KHOÁN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ 
CẦU ĐƯỜNG 

2.2.1. Các  hình thức giao khoán 
- Hình thức 1: Hợp đồng giao khoán chi phí nhân công gồm 

phần chi phí nhân công trực tiếp theo hồ sơ dự toán được duyệt 
(không tính các chi phí khác như chi phí vật liệu, ca máy, trực tiếp 
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phí, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí lán trại, 
đảm bảo giao thông...). 

- Hình thức 2: Hợp đồng giao khoán trọn gói gồm chi phí 
nhân công, vật liệu, máy thi công và các khoản khác như chi phí trực 
tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí lán trại, 
đảm bảo giao thông và các chi phí khác nếu có. 

- Hình thức 3: Hợp đồng giao khoán vật tư và nhiên liệu chủ 
yếu. Vật tư, nhiên liệu chính đã được giao cho đội tự lo liệu trên cơ 
sở định mức và đơn giá theo quy định của cấp có thẩm quyền và phù 
hợp với dự toán được phê duyệt. 

2.2.2. Quản lý tài chính trong công tác giao khoán 
a. Xác định tỷ lệ giao khoán 
b. Giá trong hợp đồng giao khoán 
c. Vấn đề quản lý trong công tác giao khoán 

2.3. KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN GIAO KHOÁN TẠI 
CÔNG TY QUẢN LÝ CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG 

Hiện tại Công ty đang áp dụng hình thức giao khoán mà đơn vị 
nhận khoán không có bộ máy kế toán riêng.  

2.3.1. Kế toán khi tạm ứng thi công công trình 
Sau khi có quyết định giao khoán của Giám đốc Công ty, đội 

thi công chủ động tổ chức về vật tư, thiết bị, nhân công để thi công 
công trình, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình. Việc tạm 
ứng tiền mua vật tư nguyên vật liệu, tạm ứng tiền lương do đội 
trưởng đội thi công công trình, hạng mục công trình giao khoán đề 
nghị lên Giám đốc Công ty thông qua việc lập các Giấy đề nghị tạm 
ứng. Giám đốc Công ty xem xét đề nghị, nếu thấy phù hợp và đề 
xuất vẫn nằm trong các chi phí cần thiết như đã nêu trong dự toán thì 
sẽ thực hiện cấp tạm ứng vật tư, thiết bị, tiền vốn cho đội để hoàn 
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thành công trình, hạng  mục công trình đúng thời hạn quy định. Đội 
thi công có trách nhiệm sử dụng vật tư, thiết bị, tiền vốn đúng như đã 
nêu trong “Giấy đề nghị tạm ứng”. Theo Quy chế giao khoán của 
Công ty, sau khi chủ đầu tư tạm ứng cho Công ty thì đội được tạm 
ứng không quá 60% số tiền do Chủ đầu tư tạm ứng cho Công ty. 

 
Sơ đồ 2.4: Quy trình tạm ứng kinh phí 

2.3.2. Kế toán khi hoàn tạm ứng kinh phí 
Căn cứ khối lượng thực tế đã thi công và kinh phí được chủ 

đầu tư thanh toán từng đợt, Công ty sẽ tiến hành thanh toán tối đa 
80% giá trị hợp đồng giao khoán cho đơn vị nhận khoán. Việc thanh 
toán tạm ứng được thực hiện trên cơ sở “Giấy đề nghị thanh toán tạm 
ứng” do đội thi công lập và gửi lên. Các đội trực tiếp thi công có 
trách nhiệm tập hợp đầy đủ các chứng từ như hóa đơn, bảng chấm 
công, bảng thanh toán lương…, tài liệu phát sinh có liên quan đến 
việc thi công công trình, hạng mục công trình giao khoán gửi về 
phòng Tài chính - kế toán để làm căn cứ tập hợp chi phí cho từng 
công trình, hạng mục công trình. Công ty không quy định cụ thể thời 
hạn hoàn tạm ứng nhưng nếu quá thời gian quy định được hoàn thuế 
GTGT đầu vào (6 tháng) thì phần giá trị thuế GTGT đó sẽ không 
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được hoàn cho đơn vị nhận khoán. Đối với các công trình thi công 
trên 6 tháng, đơn vị nhận khoán phải tiến hành các thủ tục hoàn ứng, 
nếu không sẽ bị mất phần giá trị thuế GTGT đầu vào. 

 
Sơ đồ 2.5: Quy trình khi hoàn tạm ứng kinh phí 

2.3.3. Kế toán khi thanh quyết toán công trình 

 
Sơ đồ 2.6: Quy trình thanh quyết toán công trình 

a. Đối với hợp đồng giao khoán theo khoản mục chi phí 
b. Đối với hợp đồng khoán gọn 
2.3.4. Kế toán tập hợp chi phí thi công công trình 
- Khi đơn vị nhận khoán hoàn tạm ứng 
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- Khi đơn vị nhận khoán thanh quyết toán công trình, hạng 
mục công trình 

- Khi đơn vị nhận khoán tập hợp chứng từ thì kế toán kiểm tra 
chứng từ và ghi nhận chi phí vào tài khoản 631  
2.4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN 
GIAO KHOÁN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ CẦU ĐƯỜNG ĐÀ 
NẴNG 

Việc thực hiện công tác giao khoán cho các đội đã thực sự tạo 
ra nhiều động lực cho sản xuất phát triển. Các đội sẽ có quyền chủ 
động trong việc tìm kiếm công trình mang việc làm về cho đội và 
Công ty, tạo sự chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đội. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác giao khoán tại Công ty vẫn 
còn một số tồn tại: 

(1) Đối với công tác kiểm soát chứng từ chi phí do đơn vị 
nhận khoán cung cấp 

(2) Đối với công tác hạch toán kế toán 
(3) Đối với hệ thống sổ sách theo dõi tại đơn vị nhận khoán 
(4) Đối với tổ chức bộ máy kế toán 
(5) Đối với công tác quản lý 
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CHƯƠNG 3 
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 
KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN GIAO KHOÁN TẠI 

CÔNG TY QUẢN LÝ CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG 
3.1. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG 
ĐIỀU KIỆN GIAO KHOÁN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ CẦU 
ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG 

Thứ nhất, tăng cường công tác kiểm tra chi phí đầu vào để 
làm cơ sở cho việc hạch toán chi phí, tính giá thành và thanh quyết 
toán công trình đối với đơn vị nhận khoán, đơn vị chủ đầu tư. 

Thứ hai, điều chỉnh cách hạch toán chi phí, ghi nhận giá thành 
thi công công trình. 

Thứ ba, điều chỉnh tài khoản theo dõi khoản mục tạm ứng của 
đơn vị nhận khoán 

Thứ tư, tổ chức lại hệ thống sổ sách kế toán theo hình thức kế 
toán đã được lựa chọn, sổ sách phải theo dõi được từng hạng mục 
công trình, công trình chi tiết, đảm bảo cung cấp số liệu trung thực 
và nhanh chóng phục vụ cho việc báo cáo thường xuyên cũng như 
đột xuất theo yêu cầu. Đặc biệt là hệ thống sổ sách theo dõi tại đơn vị 
nhận khoán. 

Thứ năm, tổ chức phân công công việc hợp lý của bộ máy kế toán. 
Thứ sáu, tăng cường công tác quản lý để nâng cao chất lượng 

công trình. 
3.2. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ 
TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN GIAO KHOÁN TẠI CÔNG TY 
QUẢN LÝ CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Tăng cường công tác quản lý chứng từ kế toán trong 
điều kiện giao khoán 

Như đã trình bày ở trên, tất cả các chi phí phát sinh trong công tác 
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giao khoán đều do đơn vị nhận khoán tập hợp. Nhiệm vụ của kế toán tại 
Công ty là phải kiểm soát chặt chẽ các chứng từ đầu vào để tránh trường 
hợp đơn vị nhận khoán mua hóa đơn để hợp thức hóa chi phí. 

a. Đối với trường hợp khoán theo khoản mục chi phí 
- Đối với trường hợp khoán nguyên vật liệu trực tiếp 
Do chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá 

thành nên nếu quản lý và kiểm soát tốt chi phí nguyên vật liệu sẽ 
giúp làm giảm giá thành công trình, tránh thất thoát, nâng cao sức 
cạnh tranh của đơn vị. 

-  Đối với trường hợp giao khoán nhân công trực tiếp 
Tăng cường kiểm soát chi phí nhân công, hạn chế gian lập 

trong lập chứng từ chi phí phát sinh tại đội. Ngoài chứng từ là bảng 
chấm công, bảng thanh toán lương cần phải bổ sung thêm hợp đồng 
lao động, chứng minh nhân dân (bản sao) của công nhân hợp đồng 
thời vụ. 

b.  Đối với trường hợp khoán gọn 
Trường hợp hợp đồng giao khoán gọn là tổng hợp của các 

trường hợp giao khoán theo khoản mục nên việc tăng cường kiểm 
soát chứng từ đầu vào như trong trường hợp giao khoán theo từng 
khoán mục. Ngoài ra Công ty phải kiểm soát khoản mục chi phí ca 
máy và chi phí chung. 

3.2.2. Công tác hạch toán kế toán 
Tác giả đề nghị đơn vị điều chỉnh cách hạch toán ghi nhận chi 

phí khấu hao cụ thể như sau: 
- Đầu năm trích trước chi phí khấu hao TSCĐ (tài khoản 

6433). Từ đó tính được chi phí khấu hao máy thi công một tháng, 
một ngày. 
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- Dựa trên nhật ký sử dụng ca máy kế toán tính chính xác chi 
phí khấu hao của máy thi công đó phân bổ vào chi phí công trình. 

- Đối với thời gian máy thi công không hoạt động thì chi phí 
khấu hao của thời gian đó phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh 
(TK631). 

3.2.3. Hoàn thiện hệ thống sổ sách báo cáo 
Hiện nay, do đơn vị nhận khoán không có tổ chức bộ máy kế 

toán riêng, kế toán đội thực hiện công tác báo sổ lên Công ty do đó 
hệ thống theo dõi chi phí của các đơn vị nhận khoán không thống 
nhất với nhau. Để quản lý tốt công tác giao khoán, Công ty nên 
thống nhất hệ thống sổ sách báo cáo. Việc đề xuất một hệ thống báo 
cáo, theo dõi thống nhất tại các đơn vị nhận khoán giúp quản lý tốt 
công tác giao khoán. Từ thực tế trên tác giả đề xuất hệ thống các biểu 
mẫu cần thiết để đơn vị nhận khoán có thể theo dõi tốt công tác thi 
công công trình, đơn vị giao khoán cũng thuận lợi trong công tác 
kiểm tra đối chiếu. 

a. Đối với trường hợp giao khoán theo khoản mục 
- Đối với trường hợp giao khoán nguyên vật liệu 
- Đối với hợp đồng giao khoán chi phí nhân công 
b. Đối với trường hợp giao khoán trọn gói 
Việc theo dõi và kiểm soát các khoản mục chi phí để không gặp 

tình trạng vượt dự toán là điều quan trọng đối với các đơn vị nhận 
khoán, tạo thuận lợi trong công tác kiểm tra của đơn vị giao khoán. 

Tóm lại, việc chuẩn hóa các biểu mẫu theo dõi chi phí tại các 
đơn vị nhận khoán giúp công tác theo dõi chi phí phát sinh trong quá 
trình thi công được thuận lợi hơn, kiểm soát chặt chẽ chi phí, tạo 
thuận lợi trong công tác kiểm tra của Công ty. 
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3.2.4. Tổ chức bộ máy kế toán Công ty 
Hiện nay việc phân công công việc của các cán bộ kế toán của 

Công ty sẽ gặp khó khăn trong việc theo dõi tình hình tạm ứng, hoàn 
ứng của từng công trình cụ thể. Tác giả đề xuất tổ chức bộ máy kế 
toán của Công ty cụ thể như sau: 

 
3.3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRONG GIAO 
KHOÁN 

Ưu điểm: 
- Thực hiện giao khoán cho đội tạo tính tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm của đơn vị nhận khoán đối với công trình. 
- Giúp công tác quản lý, công tác kế toán được tập trung hơn 

do đã giao khoán hoàn toàn cho 1 đơn vị nhận khoán nên công tác 
quản lý, kiểm tra hồ sơ chứng từ thuận lợi hơn. 

Nhược điểm: 
- Dễ xảy ra tình trạng khoán trắng cho đơn vị nhận khoán. 
- Khó quản lý chất lượng công trình do có thể có sự móc 

ngoặc giữa đơn vị nhận khoán – giám sát – chủ đầu tư. 
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KẾT LUẬN 
Hiện nay, với công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa của 

nước ta hàng loạt các dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng được 
mọc lên. Đi cùng với đó nhiều Công ty xây dựng được thành lập. 
Các đơn vị chỉ có thể tồn tại và đứng vững nếu biết sử dụng có hiệu 
quả, phát huy hết tiềm lực sẵn có của mình, kết hợp đúng đắn các 
yếu tố đầu vào, đảm bảo chất lượng đầu ra, cạnh tranh nhau một cách 
gay gắt để thắng thầu những công trình quan trọng, có giá trị lớn. Do 
đó các đơn vị xây lắp luôn tìm mọi biện pháp đổi mới mọi mặt, mở 
rộng quy mô, địa bàn hoạt động, tích cực, chủ động tìm kiếm việc 
làm, nâng cao chất lượng công trình nhằm tạo ra một chỗ đứng vững 
mạnh trên thị trường. Việc giao khoán công trình, hạng mục công 
trình cho tổ đội thi công cũng không nằm ngoài mục đích đó. 

Trong thời gian qua, Công ty Quản lý cầu đường đã sử dụng 
hình thức giao khoán công trình, hạng mục công trình cho tổ, đội thi 
công mặc dù công tác kế toán trong điều kiện giao khoán tại Công ty 
đã đi vào nền nếp nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. 

Với quan điểm nghiên cứu công tác kế toán trong điều kiện 
giao khoán tại các đơn vị xây lắp để góp phần đổi mới và nâng cao 
được chất lượng trong công tác kế toán, công tác quản lý, góp phần 
quản lý vốn được hiệu quả, hệ thống sổ sách chứng từ được thống 
nhất, tác giả đã đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán 
trong điều kiện giao khoán tại Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng 
trên cơ sở các căn cứ khoa học, lý luận kết hợp với thực tiễn, phân 
tích, đánh giá và tổng hợp nhằm góp phần làm cho đề tài có tính khả 
thi hơn. 
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