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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm qua, nhà nước đã có nhiều chính sách đối 
với các hoạt động của các cơ sở y tế công lập nhằm đổi mới quản lý 
của các đơn vị, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm để phát 
triển đơn vị, tăng thu nhập cho cán bộ đồng thời khuyến khích 
các đơn vị tăng cường tính tự chủ, giảm dần sự phụ thuộc vào 
NSNN. Đặt trong bối cảnh đó, sự đổi mới công tác tài chính phù hợp 
với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập là cần thiết, nó là chìa khóa 
quyết định sự thành công hay thất bại trong việc quản lý bệnh viện, 
quyết định sự tụt hậu cũng như phát triển của bệnh viện. Đặc biệt, 
theo chủ trương của Chính phủ tại Thông  báo số 37-TB/TW ngày 
26/5/2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của 
các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình 
dịch vụ sự nghiệp công” đã nhấn mạnh: “Đổi mới cơ chế tài chính 
theo hướng tăng cường phân cấp và tăng tính tự chủ đối với các đơn 
vị sự nghiệp công lập có tính đến đặc điểm từng loại hình dịch vụ, 
khả năng và nhu cầu thị trường, trình độ quản lý để xác định mức độ, 
bước đi phù hợp. Nhà nước trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
cho các đơn vị đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, 
tài chính”. Để đạp ứng được điều đó, tổ chức công tác kế toán là một 
trong những yếu tố quan trọng góp phần quản lý có hiệu quả các 
nguồn tài chính của đơn vị. Tổ chức tốt công tác kế toán sẽ giúp cho 
việc quản lý các nguồn thu và các nội dung chi có hiệu quả hơn.  

Bệnh viện tâm thần thành phố Đà Nẵng là một trong những 
bệnh viện chuyên khoa luôn được sự quan tâm của thành phố về mặt 
chuyên môn và nguồn kinh phí hoạt động, đặc biệt nguồn thu ngày 
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càng tăng. Vì vậy, đòi hỏi Bệnh viện phải chú trọng đến việc nâng 
cao công tác tổ chức kế toán để thông tin về tài chính và kết quả hoạt 
động được phản ánh kịp thời. Tuy nhiên thực tế công tác tổ chức kế 
toán tại Bệnh viện còn tồn tại nhiều bất cập. 

 Bên cạnh đó, các luận văn nghiên cứu về công tác kế toán 
chưa có đề tài nào nghiên cứu về hoàn thiện công tác kế toán tại 
Bệnh viện tâm thần thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, tôi chọn đề tài: 
“Hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện tâm thần thành phố 
Đà Nẵng để làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 
2. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của Luận văn là phân tích, đánh giá 
những tồn tại và bất cập trong thực trạng công tác kế toán tại Bệnh 
viện, đưa ra các định hướng và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện 
công tác kế toán tại Bệnh viện tâm thần thành phố Đà Nẵng. 
3. Câu hỏi nghiên cứu 

Thực trạng công tác kế toán tại Bệnh viện tâm thần thành 
phố Đà Nẵng, những bất cập về công tác kế toán tại Bệnh viện ?  

Những định hướng và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công 
tác kế toán tại Bệnh viện tâm thần thành phố Đà Nẵng ? 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực trạng công tác kế 
toán tại Bệnh viện tâm thần thành phố Đà Nẵng. 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là thực trạng công tác kế toán 
tại Bệnh viện tâm thần thành phố Đà Nẵng. Số liệu, thông tin nghiên 
cứu trong năm 2012. 
5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng cách tiếp cận nghiên cứu thực tế, khảo sát 
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một trường hợp. Phương pháp mô tả, giải thích được sử dụng để tổng 
hợp và giải thích các nội dung có liên quan về thực trạng tại Bệnh 
viện (chương 2). Phương pháp suy luận được áp dụng để lập luận, 
phân tích, so sánh giữa lý thuyết với thực trạng nhằm đưa ra các giải 
pháp thích hợp có liên quan, có thể áp dụng tại Bệnh viện. Thông tin, 
số liệu được thu thập phục vụ cho việc phân tích, đánh giá bao gồm 
dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp tại Bệnh viện tâm thần thành phố 
Đà Nẵng ở thời điểm năm 2012. 

Các dữ liệu thu thập được dùng để minh hoạ, phân tích và 
đánh giá nhằm làm rõ đặc điểm về thực trạng công tác kế toán tại 
Bệnh viện. 
6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

Kết quả nghiên cứu của Luận văn sẽ giúp Bệnh viện hoàn 
thiện công tác kế toán, qua đó cung cấp thông tin hữu ích hơn cho 
điều hành, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ở Bệnh viện. 
7. Bố cục của đề tài 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về công tác kế toán tại các đơn vị 
sự nghiệp có thu 

Chương 2: Những nghiên cứu thực tế về công tác kế toán tại 
Bệnh viện tâm thần thành phố Đà Nẵng 

Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện tâm 
thần thành phố Đà Nẵng 
8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Trong các nghiên cứu trước đây về công tác kế toán, các tác giả 
chủ yếu đề cập đến nguyên lý và nguyên tắc chung về công tác kế toán; 
đặc điểm tổ chức hạch toán trong một số đơn vị đặc thù. Riêng lĩnh vực 
công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp chỉ có một số ít tác 
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giả nghiên cứu. Đã có một số đề tài nghiên cứu đi sâu vào phân tích đặc 
thù hoạt động của một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù như tổ chức công 
tác kế toán tại Bệnh viện, Trường học,… 

 
 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN  TẠI CÁC 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU 
1.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại đơn vị sự nghiệp 
có thu 

a. Khái niệm đơn vị sự nghiệp có thu 

Đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quyết định thành lập hoạt động trong các lĩnh vực sự nghiệp 
giáo dục- đào tạo dạy nghề, sự nghiệp y tế, đảm bảo xã hội, sự nghiệp văn 
hóa – thông tin, sự nghiệp thể dục – thể thao, sự nghiệp kinh tế và các sự 
nghiệp khác.  

b. Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp có thu 
* Hoạt động theo mục tiêu và nhiệm vụ được giao 

 * Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 
c. Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu 
1.1.2. Cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp 

có thu 
a. Đối với hoạt động theo mục tiêu, nhiệm vụ được giao 
* Lập dự toán thu, chi ngân sách 
* Tổ chức chấp hành dự toán thu, chi ngân sách 
* Quyết toán thu, chi ngân sách  
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b. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 
* Về việc lập dự toán thu, chi 
* Về việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 
* Về chế độ báo cáo 

1.2. CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU 
1.2.1. Nguyên tắc kế toán  
- Kế toán theo từng nguồn kinh phí – nguồn vốn 

 - Kế toán chi tiêu 
 - Kế toán nhấn mạnh cơ sở tiền 
 - Bảo đảm tuân thủ nghiệm ngặt các quy định, tiêu chuẩn và 

định mức của nhà nước.  
1.2.2. Nội dung công tác kế toán ở đơn vị sự nghiệp có 
thu 
a. Quy trình công tác kế toán 
• Chứng từ và luân chuyển chứng từ 
Việc lập, tiếp nhận chứng từ trong đơn vị sự nghiệp bao 

gồm: 
• Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán 
Việc phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải tuân theo 

hướng dẫn của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp về nguyên tắc và 
phương pháp ghi nhận đối với từng phần hành kế toán.  

• Tổ chức lựa chọn hình thức kế toán và hệ thống sổ sách 
kế toán 

• Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách 
b. Công tác kế toán của một số phần hành chủ yếu 
b1. Kế toán nguồn kinh phí – nguồn thu hoạt động sự nghiệp 
* Nội dung và quy trình thủ tục nguồn kinh phí  
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- Nguồn kinh phí NSNN cấp: Trình tự cấp phát, tạm ứng và 

thanh toán với Kho bạc nhà nước tuân theo quy định và hướng dẫn 
của Nhà nước. 

- Nguồn thu sự nghiệp 
Kế toán thực hiện việc thu đúng giá theo quy định của cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền; thu đúng, thu đủ; thể hiện chính xác 
và đầy đủ các khoản thu của đơn vị trên các chứng từ kế toán, sổ kế 
toán và báo cáo kịp thời cho thủ trưởng đơn vị 

* Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách  
- Nguồn ngân sách cấp: Tài khoản sử dụng 461, TK 008 để 

phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn. 
- Nguồn kinh phí dự án: Tài khoản sử dụng 462, TK 0091 để 

phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí 
dự án. 

- Nguồn thu sự nghiệp: Tài khoản sử dụng 511,521,461 để 
phản ánh nguồn thu phí, lệ phí.  

 * Hệ thống sổ sách: Nguồn thu phải được thể hiện trên các 
sổ sách theo hướng dẫn của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 

b2. Kế toán chi kinh phí 
* Chứng từ và luân chuyển chứng từ 

Các chứng từ liên quan đến kế toán chi kinh phí phải được lập 
theo biểu mẫu và trình tự luân chuyển chứng từ theo hướng dẫn của 
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 

* Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách  
Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi kinh 

phí trong kỳ đều phải được phản ánh vào sổ sách và quyết toán với 
nguồn kinh phí hình thành trong kỳ. 
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* Hệ thống sổ sách: Kế toán mở sổ theo dõi chi tiết hoạt 

động theo nguồn kinh phí và theo từng loại, khoản, nhóm, mục, tiểu 
mục của mục lục ngân sách Nhà nước để kiểm tra tình hình sử dụng 
kinh phí và cung cấp số liệu cho việc lập báo cáo số chi đề nghị 
quyết toán. Kế toán mở sổ chi tiết chi hoạt động theo mẫu số S61-H, 
sổ chi tiết chi dự án S62-H. 

b3. Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ 
* Lập, tiếp nhận chứng từ tuân theo quy định của chế độ kế 

toán hành chính sự nghiệp về việc lập, kiểm tra, sử dụng và lưu trữ 
chứng từ nhập, xuất vật tư. 

* Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách theo 
hướng dẫn tại Quyết định 19/2006/QĐ-BTC. 

*Hệ thống sổ sách : Kế toán mở sổ chi tiết nguyên liệu, vật 
liệu và công cụ dụng cụ để ghi chép cả số lượng, giá trị từng nguyên 
liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ nhập, xuất, tồn kho 

b4. Kế toán TSCĐ 
* Lập, tiếp nhận chứng từ tuân theo quy định về việc lập, 

kiểm tra, sử dụng và lưu trữ chứng từ đối với tăng, giảm, điều 
chuyển TSCĐ. 

* Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách theo 
hướng dẫn tại Quyết định 19/2006/QĐ-BTC. 

* Hệ thống sổ sách: bao gồm sổ tài sản cố định (S31-H), sổ 
theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng, sổ chi tiết tài 
khoản 

b5. Kế toán thu, chi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 
* Về hóa đơn, chứng từ: các đơn vị sự nghiệp có thu có thể 

sử dụng biên lai thuế hoặc hóa đơn phụ thuộc vào đặc thù của từng 
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đơn vị.  
* Về phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách  
Các khoản thu dịch vụ phản ánh vào tài khoản 531, các 

khoản chi từ nguồn dịch vụ phản ánh vào tài khoản 631. 
Tùy từng trường hợp: tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của hoạt 

động nhiệm vụ giao hay  góp vốn liên doanh, liên kết để phản ánh 
các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp theo quy định. 

* Về sổ sách kế toán: kế toán mở sổ theo dõi phù hợp với 
đặc thù riêng của từng đơn vị. 

* Về báo cáo: Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt 
động sản xuất, kinh doanh (Mẫu B03-H), và các báo cáo theo yêu 
cầu của nhà lãnh đạo và cơ quan cấp trên. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Tổ chức công tác kế toán không đơn thuần là tổ chức của 

một bộ phận quản lý trong đơn vị, mà nó bao hàm cả tính nghệ thuật 
trong việc xác lập các yếu tố, điều kiện cũng như các mối liên hệ qua 
lại các tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kế toán, bảo 
đảm cho kế toán phát huy tối đa các chức năng vốn có của mình. 
Như vậy việc tổ chức công tác kế toán khoa học sẽ góp phần quan 
trọng vào quá trình thu thập, xử lý thông tin phục vụ ra quyết định 
đúng đắn, kịp thời và có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sử dụng 
nguồn lực nhằm hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao 
của các đơn vị sự nghiệp. 

Trong chương này, luận văn đã trình bày các vấn đề cơ bản 
về đặc điểm của công tác kế toán, cơ chế quản lý tài chính, yêu cầu 
đối với kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp và hệ thống hóa 
nội dung công tác kế toán tại các phần hành chủ yếu. Các nội dung 
trên đều có tính logic và quan hệ mật thiết với nhau tạo thành một hệ 
thống lý luận cơ bản về công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp có 
thu. Nghiên cứu lý luận chung về công tác kế toán là cơ sở để tiến 
hành phân tích thực trạng cũng như đưa ra các giải pháp hoàn thiện 
cho công tác kế toán tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng. 
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CHƯƠNG 2 
NGHIÊN CỨU THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
2.1. TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ 
ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Đặc điểm hoạt động của Bệnh viện 
2.1.2. Khái quát hoạt động tài chính của Bệnh viện  
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Bệnh viện 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI 
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Công tác quản lý tài chính đối với hoạt động thực 
hiện mục tiêu, nhiệm vụ giao 

a. Lập dự toán thu chi ngân sách  
Việc lập dự toán thu chi hàng năm do Phòng Tài chính kế 

toán tại Bệnh viện lập dựa trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ cho 
phép, khả năng tổ chức quản lý của đơn vị và kinh nghiệm thực hiện 
các năm trước.  

b. Tổ chức chấp hành dự toán thu chi ngân sách 
Trên cơ sở dự toán ngân sách được giao, Bệnh viện đã chủ 

động quản lý, chi đúng chế độ, chính sách để thực hiện các nhiệm vụ 
chuyên môn trong năm tài chính.  

c. Quyết toán thu chi ngân sách 
Về cơ bản, đơn vị đã lập báo cáo tuân theo biểu mẫu quy 

định. Tuy nhiên công tác lập báo cáo tài chính của đơn vị còn vài hạn 
chế, chưa đi sâu vào phân tích hoạt động sử dụng nguồn kinh phí của 
đơn vị. 

2.2.2. Công tác quản lý tài chính đối với hoạt động sản 
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xuất kinh doanh, dịch vụ 
a. Về lập dự toán thu, chi  dịch vụ 
Bệnh viện vẫn chưa thực hiện việc xây dựng dự toán thu, chi dịch vụ 

trong năm nên khó khăn cho việc xác định kết quả từng hoạt động dịch vụ 
riêng lẻ. 

b. Về hoạt động thu, chi dịch vụ 
* Hoạt động thu dịch vụ 
Đơn vị đã không quyết toán và báo cáo về Sở Y tế nguồn thu 

từ hoạt động này. 
* Hoạt động chi dịch vụ 
Kế toán quyết toán thẳng vào nguồn thu sự nghiệp và phản 

ánh trên tài khoản 661- chi hoạt động thay vì phản ánh vào tài khoản 
631- chi hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ. 

c. Về báo cáo quyết toán 
Qua quan sát thực tế và số liệu trên báo cáo quyết toán tại 

Bệnh viện, cho thấy đơn vị chưa thực hiện việc quyết toán nguồn 
dịch vụ. 
2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI MỘT SỐ 
PHẦN HÀNH CHỦ YẾU Ở BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH 
PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Hoạt động thực hiện nhiệm vụ giao 
a. Kế toán nguồn kinh phí thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 

giao 
• Chứng từ và luân chuyển chứng từ 
- Hầu hết các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến nguồn kinh phí 

đều được lập chứng từ kế toán đầy đủ số liên và có đầy đủ chữ ký 
theo quy định. Tuy nhiên quy trình luân chuyển chứng từ đối với 
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nguồn thu phí, lệ phí vẫn chưa chặt chẽ. 
Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán 
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến nguồn NSNN 

được đơn vị phản ảnh kịp thời đầy đủ vào sổ sách kế toán. Riêng 
nguồn thu viện phí, kế toán phản ánh còn lúng túng và không kịp 
thời vào sổ sách.  

* Hệ thống sổ sách: Bệnh viện chỉ mở sổ theo dõi nguồn 
NSNN, nguồn viện phí, BHYT trên sổ cái tài khoản 46121-chi tiết 
từng nguồn, sổ cái TK 5111.  

b. Kế toán chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ giao 
•  Chứng từ và luân chuyển chứng từ: Một số chứng từ chi 

được lập mà không tập hợp đủ chứng từ gốc đính kèm, các chứng từ 
được phân loại, sắp xếp, lưu trữ chưa khoa học không lưu theo một 
hình thức kế toàn quy định.  

•  Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán 
Đối với các khoản chi từ nguồn ngân sách, đơn vị đã phản ánh 

đúng nguồn, đúng mục lục ngân sách. 
Đối với các khoản chi từ nguồn thu viện phí đã bao gồm các khoản 

chi từ nguồn dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, BHYT như sau: 
Số chi kinh phí từ nguồn thu phản ánh không đúng nguồn. 

Số liệu quyết toán chi phí vật tư trên sổ sách kế toán và tại khoa dược 
không khớp. Kế toán phản ánh không đúng nguồn chi giữa nguồn 
viện phí và BHYT. 

Kế toán chỉ mở sổ cái tài khoản 66121- chi tiết từng nguồn 
để theo dõi. 

c. Kế toán vật tư, dược phẩm 
• Chứng từ và luân chuyển chứng từ 
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Kế toán dược chỉ dừng lại ở việc theo dõi xuất dược tại kho 

chính mà chưa theo dõi xuất dược sử dụng cho các khoa phòng.    
Giá nhập, xuất thuốc, vật tư theo giá đấu thầu tập trung tại 

Sở Y tế theo phương pháp đích danh ( nhập giá nào, xuất giá đó). 
• Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán 
Trong quá trình phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ 

sách, kế toán của Bệnh viện có vài sai sót làm ảnh hưởng đến số liệu 
báo cáo. 

Sổ sách theo dõi bao gồm sổ cái TK 152. 
d. Kế toán TSCĐ 
• Chứng từ và luân chuyển chứng từ 

 Qua khảo sát, kế toán không lưu riêng bộ hồ sơ theo dõi TSCĐ. 
Các biểu mẫu do đơn vị tự thiết kế không tuân theo Biểu mẫu hướng 
dẫn, nội dung trên các biểu mẫu còn sơ sài. 

• Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán 
Kế toán không có sự phân biệt giữa công cụ dụng cụ và TSCĐ 

theo hướng dẫn tại Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC về quản lý, tính 
hao mòn TSCĐ.  

Bệnh viện chưa tách bạch rõ ràng giữa hao mòn TSCĐ dùng 
cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ giao và hao mòn dùng cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Kế toán chỉ theo dõi TSCĐ trên sổ 
cái tài khoản 211. 

2.3.2. Hoạt động dịch vụ tại Bệnh viện 
a. Kế toán thu dịch vụ 
- Đối với nguồn dịch vụ cho thuê mặt bằng: quầy thuốc, căn 

tin đơn vị đã không phản ánh nguồn thu đó vào sổ sách kế toán. 
- Đối với nguồn dịch vụ khám chữa bệnh theo giá dịch vụ: kế 
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toán phản ánh số thu dịch vụ này vào TK 5111- chi tiết nguồn viện phí 
mà không phản ánh số thu dịch vụ vào tài khoản 531.  

b. Kế toán chi dịch vụ 
- Chi từ nguồn thu cho thuê mặt bằng không được quyết toán 

vào sổ sách mà chỉ thực hiện theo dõi chi nội bộ tại Bệnh viện. 
- Chi từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu: 

công tác chi cho nguồn dịch vụ tại Bệnh viện được quyết toán thẳng 
vào chi nguồn viện phí. 

2.3.3. Lập báo cáo tài chính tại Bệnh viện 
Báo cáo tài chính của Bệnh viện chỉ mang tính chất của một 

Bảng cân đối số dư của tài khoản, chưa có kế hoạch xây dựng hệ thống 
báo cáo kế toán quản trị phục vụ yêu cầu cung cấp thông tin quản lý 
nội bộ của đơn vị. 
2.3. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC 
KẾ TOÁN TẠI BỆNH VIỆN 

2.3.1. Những kết quả đạt được 
Cơ chế quản lý tài chính tại đơn vị cơ bản tuân thủ theo quy 

định của Nhà nước, việc lập và tiếp nhận chứng từ cơ bản tuân thủ 
các bước, đã vận dụng đúng quy định về phản ánh nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh và lập đầy đủ báo cáo theo biểu mẫu. 

2.3.2. Những tồn tại  
* Về công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện 
Về phương pháp lập dự toán trong bệnh viện vẫn theo 

phương pháp truyền thống, từ đó dẫn đến việc lập dự toán không sát 
với thực tế.  

* Về công tác kế toán 
- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ đối với từng phần 
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hành kế toán cụ thể như sau: 
+ Phần hành kế toán nguồn kinh phí: Quy trình luân chuyển 

chứng từ đối với nguồn thu viện phí, BHYT chưa chặt chẽ. 
+ Phần hành kế toán chi kinh phí: Một số chứng từ chi được 

lập mà không  tập hợp đủ chứng từ gốc đính kèm, các chứng từ được 
phân loại, sắp xếp và lưu trữ chưa khoa học.  

+ Phần hành kế toán vật tư: Quy trình nhập, xuất dược tại 
đơn vị chưa khép kín. 

+ Phần hành kế toán TSCĐ: Lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, 
không lưu riêng hồ sơ theo dõi TSCĐ dẫn đến khó khăn trong việc 
theo dõi, kiểm tra khi cần thiết. 

+ Phần hành kế toán dịch vụ: Kế toán chưa theo dõi riêng 
các chứng từ thu, chi cho nguồn dịch vụ. 

- Về phản ánh nghiệp vụ phát sinh vào sổ sách kế toán 
+ Phần hành kế toán nguồn kinh phí: Nguồn thu phí chưa 

được phản ánh kịp thời và đầy đủ vào sổ sách.  
+ Phần hành kế toán chi kinh phí: Kế toán vẫn còn lúng túng 

trong việc phản ánh số xuất thuốc, vật tư, hóa chất... vào sổ sách theo 
từng nguồn sử dụng.  

+ Phần hành kế toán vật tư: Việc theo dõi và phản ánh giá trị 
nguyên vật liệu vào sổ sách còn bị lúng túng nên số liệu giữa sổ sách 
và kiểm kê thực tế tại kho bị chênh lệch. 

+ Phần hành kế toán TSCĐ: Kế toán ghi tăng TSCĐ không 
tuân theo QĐ 32/2008/QĐ-BTC về việc quản lý, tính hao mòn 
TSCĐ. Kế toán không tách bạch tính và theo dõi hao mòn các TSCĐ 
dùng chung cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ giao và hoạt động sản 
xuất kinh doanh, dịch vụ.  
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+ Phần hành kế toán dịch vụ: Kế toán chưa phản ánh đầy đủ 

nguồn thu dịch vụ vào sổ. 
- Về lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán: báo cáo tài 

chính tại đơn vị chỉ mang tính chất báo cáo mà chưa đi sâu vào 
thuyết minh, phân tích tình hình sử dụng kinh phí. 

Ngoài ra, tình trạng ứng dụng CNTT còn rời rạc. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
Tổ chức công tác kế toán có vai trò quan trọng trong việc tổ 

chức hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý của mọi đơn vị. Để 
tạo cơ sở cho công tác kế toán, chương hai của Luận văn đã mô tả 
thực trạng cơ chế quản lý tài chính của đơn vị trong điều kiện tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về tài chính và công tác kế toán tại một số phần 
hành chủ yếu về việc lập, tiếp nhận chứng từ; phản ảnh nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh vào sổ sách. Có thể nhận thấy trong quá trình hoạt 
động, tổ chức công tác kế toán đã phần nào đáp ứng được yêu cầu 
cung cấp thông tin tài chính trung thực và có tác động tích cực đến 
công tác quản lý tài chính của đơn vị. Tuy nhiên bên cạnh những kết 
quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác kế toán cần phải 
khắc phục để đáp ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế tự chủ về tài 
chính khi chuẩn bị năm 2014, cơ chế về tài chính đối với sự nghiệp y 
tế có nhiều thay đổi theo hướng dẫn của Nghị định 85. 

Qua nghiên cứu lý luận, thực tế tại đơn vị, luận văn xin bàn 
về những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị trong 
thời gian sắp tới. 
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CHƯƠNG 3 
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI BỆNH VIỆN  

TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
3.1. QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 
KẾ TOÁN 

3.1.1. Hoàn thiện công tác kế toán trên cơ sở tuân thủ các 
quy định của Nhà nước  

3.1.2. Hoàn thiện công tác kế toán trên cơ sở phù hợp với 
đặc thù của từng đơn vị 

3.1.3. Hoàn thiện công tác kế toán trên cơ sở ứng dụng 
CNTT hiện đại 
3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI 
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với hoạt 
động theo nhiệm vụ được giao 

Trong khâu lập dự toán: một nội dung cần quan tâm là đổi  
mới cơ bản phương pháp lập dự toán dựa trên mục tiêu, nhiệm vụ 
được giao trên cơ sở phương pháp đã trình bày ở chương 1. 

Trong khâu chấp hành dự toán: Đơn vị nên thiết kế Bảng kế 
hoạch thực hiện cho từng quý chi tiết để kiểm soát. 

Trong khâu quyết toán: Sau khi khóa sổ kế toán và có đủ các 
số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính, kế toán phải tổ chức phân 
tích tình hình sử dụng nguồn kinh phí, từ đó đề ra biện pháp tích cực 
để tăng cường quản lý, sử dụng kinh phí nguồn vốn và tăng nguồn 
thu của đơn vị. 
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3.2.2. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với hoạt 

động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ 
Hàng năm, Bệnh viện nên xây dựng dự toán thu, chi đối với 

hoạt động sản xuất, dịch vụ. 
3.3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI MỘT SỐ 
PHẦN HÀNH CHỦ YẾU Ở BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH 
PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.3.1. Kế toán nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ được 
giao 

a. Chứng từ và luân chuyển chứng từ 
Cần xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ phù hợp, kịp 

thời đối với việc thu phí tại đơn vị để tăng cường kiểm soát nguồn 
thu. Kế toán nên thiết kế riêng bảng tổng hợp nguồn viện phí và dịch 
vụ. 

b. Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán 
Trước khi lập báo cáo quyết toán, kế toán cần phải đối chiếu 

chặt chẽ giữa biên lai thu phí, tờ khai quyết toán phí với sổ chi tiết 
nguồn thu. 

-Về số sách kế toán: Đơn vị cần nghiên cứu thiết kế các mẫu 
sổ chi tiết để phản ánh chi tiết đầy đủ các thông tin về nguồn thu hiện 
có. 

3.3.2. Kế toán chi kinh phí thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 
giao 

a. Chứng từ và luân chuyển chứng từ 
Các chứng từ chi phải được sắp xếp khoa học, nên phân loại 

và lưu trữ chứng từ chi theo từng loại nguồn kinh phí, từng tháng để 
dễ dàng cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu khi cần thiết 
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b. Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách 
- Căn cứ để kế toán ghi nhận chi phí thuốc, máu hóa chất 

dịch truyền là Bảng tổng hợp xuất, nhập tồn đã được đối chiếu giữa 
kế toán và khoa dược. Trên cơ sở đó bộ phận kế toán nên thiết kế 
thêm biểu mẫu tình hình sử dụng thuốc, máu, hóa chất theo từng 
nguồn. 

3.3.3. Kế toán vật tư, dược phẩm 
a. Chứng từ và luân chuyển chứng từ 
- Hoàn thiện nội dung và quy trình mua vật tư, thuốc thiết 

yếu và quy trình xuất hàng 
 b. Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách 
Để hoàn thiện việc phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào 

sổ sách, kế toán nên mở sổ chi tiết tài khoản 152 theo từng loại, từng 
nguồn. 

Tất cả thuốc, vật tư y tế, hóa chất kể cả mua lẻ không qua 
đấu thầu đều phải nhập kho và xuất kho theo quy trình, không nên 
ghi nhận thẳng vào chi phí. 

3.3.4. Kế toán tài sản cố định 
a. Chứng từ và luân chuyển chứng từ  
Để hoàn thiện việc lập và tiếp nhận chứng từ, kế toán tài sản 

cố định cần quan tâm đến việc lưu hồ sơ một cách khoa học, lưu theo 
hồ sơ công việc để dễ dàng cho công tác kiểm tra, quản lý. 

b.  Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách 
Đơn vị căn cứ theo QĐ 32/2008/QĐ-BTC về việc quản lý, 

tính hao mòn TSCĐ để phản ánh đúng TSCĐ. Đơn vị phải tính hao 
mòn TSCĐ riêng từng cho hoạt động theo nhiệm vụ giao và hoạt 
động dịch vụ. 



21 
 
3.3.5. Kế toán hoạt động dịch vụ  
a. Chứng từ và luân chuyển chứng từ 

Kế toán cần phải xây dựng quy trình chặt chẽ và thiết kế các 
biểu mẫu chứng từ tách bạch với hoạt động thực hiện nhiệm vụ giao 
nhằm tránh nhầm lẫn.  

b. Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách 
*Thu dịch vụ 
Kế toán phản ánh đầy đủ nguồn thu dịch vụ vào sổ sách. Kế 

toán mở sổ chi tiết tài khoản 531 chi tiết theo từng nguồn thu. 
* Chi dịch vụ 
Phản ánh vào sổ sách theo hướng dẫn tại QĐ 19/2006/QĐ-

BTC và xây dựng định mức để tách bạch rõ ràng chi phí giữa hoạt 
động dịch vụ và hoạt động theo nhiệm vụ giao. 

* Sổ sách kế toán 
 Đơn vị cần thiết kế bổ sung các mẫu sổ chi tiết phản ánh các 
khoản thu, các khoản chi trong đơn vị phục vụ quá trình lập báo cáo tài 
chính và các báo cáo quản trị nội bộ khác. 

3.3.6. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân 
sách 

Theo tôi, cần thiết phải bổ sung thêm một số thông tin trên 
Thuyết minh báo cáo tài chính. Đặc biệt, nghiên cứu xây dựng hệ 
thống báo cáo nội bộ trên cơ sở tổng hợp thông tin từ các sổ 
sách kế toán chi tiết và tổng hợp. 

3.3.7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 
công tác kế toán 

Bệnh viện cần triển khai chương trình phần mềm kết nối 
chung trong toàn bệnh viện giữa bộ phận thu viện phí, khoa dược, 
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các khoa phòng và bộ phận kế toán. 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Từ thực trạng về công tác kế toán tại Bệnh viện tâm thần 
thành phố Đà Nẵng được trình bày và phân tích ở chương 2 của 
Luận văn đã nêu ra được những kết quả đạt được và những tồn tại 
trong công tác kế toán tại Bệnh viện. Để góp phần hạn chế những 
tồn tại trong công tác kế toán, trong chương 3, tác giả đã nêu các 
định hướng chủ yếu để hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện. 
Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất các giải pháp hợp lý, khoa học và 
có tính khả thi  nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán cùng với 
các điều kiện thực hiện các giải pháp góp phần quản lý tốt, nâng 
cao hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, phát huy vai trò của công 
tác kế toán trong việc kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính tại 
đơn vị về công tác quản lý tài chính, công tác kế toán tại các phần 
hành cho từng hoạt động của Bệnh viện gồm hoạt động theo mục 
tiêu, nhiệm vụ được giao và hoạt động dịch vụ, ngoài ra còn đề xuất 
đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác kế toán để giảm tải khối 
lượng công việc, dễ dàng kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ 
phận. 
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KẾT LUẬN 
Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, đảm bảo quản 

lý đầy đủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính ngày càng 
tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khoẻ 
cho nhân dân của Bệnh viện tâm thần thành phố Đà Nẵng. Một 
trong những biện pháp được quan tâm là hoàn thiện công tác kế toán 
tại Bệnh viện. Đây cũng là một yêu cầu cần thiết trong quá trình 
chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính. Qua nghiên cứu để thực hiện 
đề tài, tác giả đã không ngừng tìm kiếm các biện pháp hữu hiệu để 
hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng. Bắt 
nhịp nghiên cứu về vấn đề này, luận văn đã hoàn thành được các nội 
dung chính sau: 

Thứ nhất, hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế 
quản lý tài chính và công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có 
thu. 

Thứ  hai, tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng quản lý 
tài chính và công tác kế toán tại Bệnh viện tâm thần thành phố Đà 
Nẵng. Qua nghiên cứu khảo sát thực tế, tác giả nhận thấy, công tác 
kế toán tại Bệnh viện mặc dù phần nào đã đáp ứng được yêu cầu về 
cung cấp thông tin tài chính trung thực, khách quan nhưng để cung 
cấp thông tin cho yêu cầu quản lý thì Bệnh viện vẫn chưa thực hiện 
được, các báo cáo còn mang tính hình thức. Từ kết quả khảo sát 
thực tế, luận văn đã phản ánh trung thực những kết quả đạt được, 
những vấn đề còn tồn tại trong công tác kế toán . 

Thứ ba, từ nghiên cứu lý thuyết và thực trạng về công tác kế 
toán cũng như khả năng vận dụng các giải pháp vào thực tiễn hoạt 
động của Bệnh viện, luận văn đã nêu ra nhhững định hướng, nguyên 
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tắc hoàn thiện và đề xuất một số giải pháp khả thi hoàn thiện từng 
nội dung của công tác kế toán để quản lý nguồn lực tài chính, sử 
dụng nguồn kinh phí tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả.  

Với những nội dung và đề xuất đã trình bày trong toàn bộ 
luận văn, tác giả mong muốn được góp một phần nhỏ vào quá trình 
hoàn thiện công tác kế toán. Trong quá trình nghiên cứu, do khả 
năng và trình độ có hạn, nên nội dung của luận văn không thể tránh 
khỏi những khiếm khuyết nhất định. Tác giả mong nhận được các ý 
kiến đóng góp từ các thầy, cô giáo; các nhà khoa học; các bạn đồng 
nghiệp; và những người có quan tâm đến vấn đề này để nâng cao sự 
hiểu biết và hoàn thiện hơn nữa nội dung của luận văn. 

 


