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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Kế toán ngày nay không chỉ là người ghi chép các thông tin tài 

chính và lên báo cáo mà còn tham gia và có vai trò quan trọng trong 

quản trị doanh nghiệp. Hệ thống thông tin kế toán chặt chẽ giúp ngăn  

chặn những gian lận và sai sót một cách hiệu quả, và là một phần 

không thể thiếu trong quản trị  nội  bộ doanh nghiệp.  

Hệ thống hoạch định các nguồn lực doanh nghiệp ERP 

(Enterprise Resource Planing)  là hệ thống phần mềm  doanh nghiệp 

được hình thành và phát triển từ những hệ thống quản lý và kiểm 

soát   kinh  doanh  giúp  doanh  nghiệp  hoạch  định  và  quản  lý  các  

nguồn  lực  bên  trong  và bên ngoài doanh nghiệp. Trong hệ thống 

ERP, tất cả các dữ liệu được tích hợp chặt chẽ với nhau và sử dụng 

một cơ sở dữ liệu thống nhất.  

Tại công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô 

Chi nhánh Boutique là đơn vị quản lý điều hành khu tổ hợp giải trí 

Cocobay Đà Nẵng, là một Doanh nghiệp mới thành lập, với  hoạt 

động kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, và giải trí. Công ty 

đang bước đầu xây dựng hệ thống thông tin kế toán và quản trị theo 

định hướng ERP, vì thế công ty rất cần xây dựng một hệ thống thông 

tin đảm bảo có thể tích hợp giữ các phần hành, bộ phận với nhau 

phục vụ cho việc quản lý và điều hành hoạt động xuất kinh doanh, 

giải quyết các vấn đề quản trị doanh nghiệp. Xuất phát từ những vấn 

đề lý luận và thực tiễn nêu trên, tác giả đã nghiên cứu thực hiện đề 

tài: “Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong bối cảnh 

vận dụng ERP tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng 

Thành Đô Chi nhánh Boutique” làm đề tài nghiên cứu của luận 

văn. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài xoay quanh các vấn đề: 

- Hệ thống hóa các lý luận về ERP và tổ chức hệ thống thông 

tin kế toán quản trị. 

- Phân tích và đánh giá thực trạng ứng dụng ERP vào công 

tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị tại Công ty cổ phần 

đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô Chi nhánh Boutique. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường khả năng ứng dụng 

ERP thành công và tạo ra sự tác động tích cực của ERP đến công tác 

tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị tại Công ty cổ phần đầu 

tư phát triển và xây dựng Thành Đô Chi nhánh Boutique. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tổ chức hệ thống thông tin 

kế toán quản trị tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng 

Thành Đô Chi nhánh Boutique trên cơ sở ứng dụng phần mềm ERP. 

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu hệ thống 

thông tin kế toán quản trị trong hai lĩnh vực kinh doanh chính của 

công ty tại thời điểm hiện tại là: kinh doanh dịch vụ lưu trú (khách 

sạn) và dịch vụ ẩm thực (nhà hàng). 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng nguồn tài liệu cho việc nghiên cứu từ các tạp 

chí kế toán, các báo cáo khoa học, giáo trình trong ngành kế toán 

cùng với một số website có uy tín trên mạng internet. Bên cạnh đó, 

đề tài còn dựa vào các số liệu, chính sách, chế độ, quy định và thông 

tin thực tế về kế toán quản trị tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển và 

xây dựng Thành Đô Chi nhánh Boutique. 

Trên cơ sở các tài liệu thứ cấp, kết hợp với phương pháp 

chuyên gia, phỏng vấn, quan sát trực tiếp thực trạng hệ thống thông 
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tin kế toán quản trị, quy trình quản trị tại Công ty; luận văn sẽ giải 

quyết các mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra. 

5. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn 

gồm ba chương: 

Chương 1: Lý luận cơ bản về tổ chức hệ thống thông tin  kế 

toán quản trị trong bối cảnh vận dụng ERP. 

Chương 2: Thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản 

trị tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô Chi 

nhánh Boutique. 

Chương 3: Một số giải pháp nhằm tổ chức kế toán quản trị 

trong  hệ thống thông tin kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và xây dựng Thành Đô Chi nhánh Boutique trong bối cảnh vận 

dụng ERP. 

6. Tổng quan đề tài 

Đã có nhiều nghiên cứu đánh giá về sự thành công của việc 

ứng dụng ERP trong hoạt động quản lý doanh nghiệp. Lý do ERP trờ 

nên phổ biến là nó có thể nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả 

kinh doanh của doanh nghiệp.  

Để hoàn thành đề tài, tác giả đã tham khảo một số tài liệu: 

- Nghiên  cứu  của  Huỳnh  Thị  Thanh  Nguyên  (2013)  về  

đề  tài “Tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại 

Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim”: Đề tài đã tổng hợp khá 

đầy đủ những lý thuyết cơ bản về hệ thống thông tin kế toán cũng 

như hệ thống phần mềm ERP, và quy trình ứng dụng ERP vào hệ 

thống thông tin kế toán, đưa ra được giải pháp nâng cao hiệu quả ứng 

dụng ERP. 

- Nghiên  cứu  của  tác giả  Trần  Thị  Thu  Hà  (2010) về  đề  
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tài “Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại 

Công ty TNHH Thương mại và giao nhận quốc tế Đà Nẵng”: Đề tài 

đã nêu lên được cơ sở lý luận chung về hệ thống thông tin kế toán và 

những vấn đề cơ bản về ERP. Đồng thời, thông qua thực trạng hệ 

thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại công ty cổ phần vận 

tải biển Đà Nẵng, nêu lên những ưu và nhược điểm từ đó đưa ra các 

giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán. 

- Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Kim Phước (2016) về 

đề tài “Sự tác động của ERP đến kế toán quản trị tại các doanh 

nghiệp Việt Nam”: Đề tài cho thấy được cái nhìn tổng quan về tác 

động của hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam, những thay 

đổi về tổ chức bộ máy kế toán như về cơ cấu nhân sự, phân chia 

trách nhiệm, phân quyền truy cập, những thay đổi về kiểm soát và 

đánh giá chất lượng thông tin, những thành công và hạn chế cần khắc 

phục. 

Qua những tài liệu trên, có thể thấy đa phần các nghiên cứu đi 

vào ứng dụng ERP trong kế toán tài chính. Tác giả nhận thấy vẫn 

chưa có đề tài nghiên cứu về tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản 

trị trong bối cảnh vận dụng ERP tại một doanh nghiệp thương mại 

dịch vụ cụ thể. Đây chính là lý do để tác giả quyết định chọn đề tài 

trên để nghiên cứu. 
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CHƢƠNG 1 

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 

QUẢN TRỊ TRONG BỐI CẢNH VẬN DỤNG ERP 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN KẾ 

TOÁN  QUẢN TRỊ 

1.1.1. Hệ thống thông tin kế toán quản trị 

Hệ thống thông tin (HTTT); 

Hệ thống thông tin kế toán; 

Hệ thống thông tin kế toán quản trị. 

1.1.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị 

Khái niệm: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị là quá 

trình sắp xếp, bố trí, thiết lập các mối quan hệ giữa các thành phần 

trong HTTT KTQT để thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ 

yêu cầu quản lý. 

Mục tiêu tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị: (1) Cung 

cấp thông tin hoạch định chiến lược phát triển; (2) Cung cấp thông 

tin cho quá trình thực thi và kiểm soát việc thực hiện mục tiêu chiến 

lược; (3) Cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định chiến lược 

và tác nghiệp; (4) Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị và lợi thế 

cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Các nhân tố ảnh hưởng: (1) Các nhân tố bên trong; (2) Các 

nhân tố bên ngoài. 

1.1.3. Yêu cầu đối với thông tin kế toán quản trị 

+ Tính kịp thời; 

+ Tính đầy đủ và hệ thống; 

+ Tính thích hợp; 

+ Tính bảo mật. 
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1.2. HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH 

NGHIỆP ERP 

1.2.1. Khái niệm 

Hệ thống ERP là hệ thống được dùng để hoạch định tài 

nguyên trong doanh nghiệp hay tổ chức. Hệ thống này giúp tích hợp 

các chức năng chung của tổ chức hay doanh nghiệp đó vào trong 

cùng một hệ thống thay vì việc phải sử dụng các phần mềm đơn lẻ. 

1.2.2. Đặc điểm của ERP 

Tính phân hệ và tích hợp; 

Cơ sở dữ liệu quản lý tập trung và chia sẻ thông tin; 

Hoạch định toàn bộ nguồn lực của doanh nghiệp; 

ERP ghi nhận và xử lý thông tin theo quy trình hoạt động kinh 

doanh. 

1.2.3. Lợi ích của ERP 

Lợi ích về mặt hoạt động; Lợi ích về mặt quản lý; Lợi ích về 

mặt chiến lược; Lợi ích về mặt tổ chức; Lợi ích cơ sở hạ tầng công 

nghệ thông tin; Lợi ích về cung cấp thông tin; Lợi ích về báo cáo. 

1.2.4. Những hiệu quả nổi bật khi vận dụng ERP trong 

công tác quản trị tại doanh nghiệp 

Hợp nhất về số liệu; 

Hiệu quả trong việc quản lý nhân sự; 

Quản lý tài chính, kế toán rõ ràng, minh bạch; 

Hiệu quả sản xuất tăng cao. 

1.2.5. Sự khác biệt giữa ERP so với việc duy trì nhiều phần 

mềm quản lý rời rạc 

 Điểm phân biệt cơ bản nhất của việc ứng dụng ERP so với cách 

áp dụng nhiều phần mềm quản lý rời rạc khác (như phầm mềm kế 

toán, quản lý nhân sự, quản lý bảo hành...) là tính tích hợp. ERP chỉ 
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là một phầm mềm duy nhất và các module của nó thực hiện các chức 

năng tương tự như các phầm mềm quản lý rời rạc, nhưng các module 

này còn làm được nhiều hơn thế trong môi trường tích hợp. Tính tích 

hợp của hệ thống ERP được gọi là tính “tổng thể hữu cơ” do các 

module có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.  

1.3. TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN 

TRỊ TRONG BỐI CẢNH VẬN DỤNG ERP  

1.3.1. Tác động của ERP đến tổ chức hệ thống thông tin kế 

toán quản trị 

Tác động đến quy trình và nội dung thông tin 

+ Về thu thập dữ liệu: Các dữ liệu về hoạt động kinh tế này 

được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu chung. Truy lại nguồn gốc dữ liệu 

dễ dàng. 

+ Về xử lý dữ liệu: ERP là hệ thống gồm nhiều phân hệ xử lý 

tự động tích hợp với nhau và cùng sử dụng chung cơ sở dữ liệu. 

Tác đông đến kiểm soát và cung cấp thông tin 

+ Về kiểm soát: Dữ liệu thu thập được đối chiếu tự động 

nhằm đảm bảo tính xét duyệt, tính có thực, đầy đủ, chính xác và kịp 

thời về hoạt động kinh doanh. 

+ Cung cấp thông tin: Rút ngắn thời gian tạo thông tin và 

người sử dụng có thể tạo thông tin trực tiếp từ cơ sở dữ liệu. 

Tác động đến bộ máy kế toán 

+ Cơ cấu nhân sự: Việc tổ chức cơ cấu nhân sự trong phòng 

kế toán phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức quản lý của toàn công ty, khối 

lượng công việc, đặc điểm và định hướng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác quản lý của doanh nghiệp. 

+ Phân chia trách nhiệm: Việc phân chia trách nhiệm được 

thực hiện căn cứ vào khối lượng công việc, đặc điểm hoạt động của 



8 

tổ chức, yêu cầu quản lý, mức độ phức tạp của nghiệp vụ. 

+ Phân quyền truy cập: Khi sử dụng ERP, có 3 nhóm chức 

năng liên quan mật thiết đến phần hành kế toán là khai báo, nhập liệu 

và cung cấp thông tin. 

1.3.2. Tác động của ERP đến tổ chức hệ thống chứng từ và 

mã hóa dữ liệu  

Hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ: Thực hiện xây 

dựng hệ thống chứng từ điện tử đáp ứng đầy đủ nội dung lập và xét 

duyệt chứng từ, hình thức của chứng từ. 

Cơ sở dữ liệu và mã hóa dữ liệu 

Cơ sở dữ liệu đầu vào của bộ phận này sẽ trở thành cơ sở dữ 

liệu đầu ra tại một bộ phận khác. 

Mã hóa dữ liệu: Bộ mã phải giúp nhận diện không nhập nhằng 

đối tượng, và có khả năng thống kê các đối tượng theo các thuộc tính 

khác nhau của bộ mã. 

1.3.3. Tác động của ERP đến kiểm soát thông tin trong hệ 

thống thông tin kế toán quản trị  

Các Modules cơ sở trong hệ thống ERP: Một hệ thống ERP 

bao gồm rất nhiêu modules được tích hợp lại với nhay tùy vào quy 

mô, và tính phức tạp trong hoạt động của tổ chức, hầu hết các hệ 

thống ERP đều cho phép tích hợp thêm các module mới khi doanh 

nghiệp cá nhu cầu mở rộng tin học hóa. 

Module kiểm soát: Module Kiểm soát (CO- controlling), mục 

đích của phân hệ này là để kiểm soát kế toán nội bộ, xem xét lợi 

nhuận, chi phí của các hoạt động trong doanh nghiệp. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG 

TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG 

THÀNH ĐÔ CHI NHÁNH BOUTIQUE 

 

2.1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển: Công ty Cổ phần 

đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô Chi nhánh Boutique được 

thành lập với mục đích điều hành các hoạt động kinh doanh, các bất 

động sản của dự án Cocobay Đà Nẵng. 

2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi 

Tầm nhìn 

Trở thành tập đoàn giải trí, du lịch và bất động sản hàng đầu 

Việt Nam. 

Hướng đến một tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế. 

Sứ mệnh  

Góp phần đưa Việt Nam thành điểm đến du lịch - giải trí hàng 

đầu thế giới. 

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. 

Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, tối đa hóa giá trị gia 

tăng. 

Luôn luôn đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng 

cuộc sống, tham gia vào các hoạt động hướng về cộng đồng. 

Giá trị cốt lõi: Sáng tạo – Đổi mới – Hợp lực 

2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

Sản phẩm của kinh doanh khách sạn, nhà hàng chủ yếu là 

các dịch vụ. Hoạt động kinh doanh mang tính chất tổng hợp đồng 
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thời có tính thời vụ. Đòi hỏi nhu cầu vốn và lượng lao động tương 

đối lớn. 

2.1.4. Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý 

2.1.5. Cơ cấu tổ chức của bộ máy kế toán 

2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ 

TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT 

TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ CHI NHÁNH 

BOUTIQUE  

2.2.1. Triển khai hệ thống phần mềm vận dụng ERP 

Ngay từ khi mới thành lập, Ban lãnh đạo công ty Cổ phần đầu 

tư phát triển và xây dựng Thành Đô Chi nhánh Boutique đã quyết 

định ứng dụng hệ thống ERP vào trong công tác quản lý của mình, 

và hệ thống ERP được chọn là Microsoft Dynamics AX (AX) do 

Công ty Titan Technology cung cấp. 

Phần mềm Microsoft Dynamics AX được sử dụng cho tất cả 

các bộ phận, các khối dịch vụ và quản lý. Mọi hoạt động của doanh 

nghiệp sẽ do phần mềm máy tính hỗ trợ và thực hiện các quy trình 

xử lý một cách tự động hoá. 

Chức năng của cá phân hệ trong phần mềm đƣợc thể hiện 

qua bảng sau 

Bảng 2.2. Chức năng của từng phân hệ phần mềm 

STT PHÂN HỆ  CHỨC NĂNG 

1 

Sales and 

Distribution - 

Bán hàng và 

phân phối 

 - Quản lý việc đặt booking, theo dõi 

tình trạng phòng. 

 - Quản lý các kế hoạch kinh doanh. 

 - Quản lý thu chi tại các quầy lễ tân, 

thu ngân nhà hàng. 
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STT PHÂN HỆ  CHỨC NĂNG 

2 

Product 

Management - 

Quản trị nguyên 

vật liệu 

 - Quản lý việc thu mua hàng hóa, 

thực phẩm, đồ dùng... 

 - Quản lý các kế hoạch cung ứng 

hàng hóa. 

 - Quản lý giao nhận hàng hóa, thực 

phẩm… 

3 

Human 

Recourses- Nhân 

sự 

 - Quản lý cơ cấu tổ chức, chức danh, 

mô tả công việc. 

 - Quản lý quá trình tuyển dụng và 

đào tạo. 

 - Quản lý hồ sơ và quá trình công 

tác của nhân viên. 

 - Quản lý lương, thưởng và các chế 

độ chính sách. 

4 

Financial 

Accounting - Kế 

toán tài chính 

(FI) 

 - Quản lý kế hoạch ngân sách . 

 - Quản lý công nợ phải thu, phải trả, 

tạm ứng. 

 - Quản lý chi phí của từng bộ phận. 

 - Tổng hợp phân tích các hoạt động 

tài chính. 

5 

Asset 

Management - 

Quản lý tài sản 

 - Quản lý việc cấp phát, nghiệm thu, 

chuyển, mượn tài sản. 

 - Quản lý việc tính khấu hao, đánh 

giá lại và thanh lý tài sản . 

 - Quản lý quá trình sử dụng tài sản. 

6 
Controlling - 

Kiểm soát (CO) 

 - Kiểm soát kế toán nội bộ.  

 - Xem xét lợi nhuận, chi phí của các 

hoạt động trong doanh nghiệp. 
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2.2.2. Thực trạng tổ chức quy trình hệ thống thông tin kế 

toán quản trị 

Thực trạng về quy trình và nội dung thông tin 

+ Về thu thập dữ liệu: Đặc điểm của hệ thống AX là tính 

chia sẻ dữ liệu và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung nên khi có một 

bút toán được cập nhật một lần sẽ ảnh hưởng đến nhiều dữ liệu trong 

toàn bộ hệ thống. 

+ Về xử lý dữ liệu: Khi hệ thống phần mềm AX được ứng 

dụng tại công ty, hệ thống chứng từ của doanh nghiệp đã bị ảnh 

hưởng trên nhiều phương diện như nội dụng lập và xét duyệt chứng 

từ; hình thức của chứng từ, số liên được lập… Bên cạnh đó hệ thống 

đã loại bỏ một số chứng từ bằng giấy, việc kiểm tra chứng từ đầu vào 

do nhân viên nhập liệu thực hiện. 

Thực trạng về cung cấp thông tin: Các module của Microsoft 

Dynamics AX phục vụ cho các phòng, ban nhưng hơn thế, nó giải 

quyết mối quan hệ giữa các phòng, ban khi mô phỏng tác nghiệp của 

đội ngũ nhân viên theo quy trình. Thông tin được luân chuyển tự 

động giữa các bước của quy trình và được kiểm soát chặt chẽ. 

Thực trạng phân chia trách nhiệm và phân quyền truy cập 

+ Phân chia trách nhiệm: Công ty đã đưa ra các quy định, 

quy trình cụ thể có sự xét duyệt của cấp lãnh đạo như: Bảng mô tả 

công việc cho từng nhân viên; Danh sách phân quyền người dùng 

cho từng phận hệ. 

+ Phân quyền truy cập: Công ty có các văn bảng, quy định 

cụ thể và có hướng dẫn thực hiện đảm bảo an toàn dữ liệu, thông tin 

và yêu cầu về kiểm soát, có bảng mô tả công việc cụ thể trong điều  

kiện ứng dụng ERP 
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2.2.3. Thực trạng tổ chức tổ chức hệ thống chứng từ và mã 

hóa dữ liệu  

Hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ 

 Hệ thống đã loại bỏ một số chứng từ bằng giấy, việc kiểm tra 

chứng từ đầu vào do nhân viên nhập liệu thực hiện và được tự động 

hóa. 

Tổ chức cơ sở dữ liệu và mã hóa dữ liệu 

+ Tổ chức cơ sở dữ liệu: Tất cả các giao dịch kinh doanh được 

ghi nhận dưới dạng các bút toán cho phép xem ngược thông tin chi 

tiết trên từng giao dịch cụ thể từ các báo cáo tổng hợp. 

+ Mã hóa dữ liệu: Công ty đã tiến hành lập các bộ mã: mã các 

loại phòng, các dịch vụ cung cấp, các mã khuyến mãi, mã vật tư, 

công cụ dụng cụ, tài sản, mã nhân viên, mã các phòng ban, mã bộ 

phận. 

2.3.4. Thực trạng tác động của ERP đến kiểm soát thông 

tin trong hệ thống thông tin kế toán quản trị  

+ Module kiểm soát (CO) trong hệ thống Microsoft 

Dynamics AX: Các giao dịch có liên quan đến nghiệp vụ kế toán sau 

khi ghi nhận vào phân hệ Sổ Cái của Financial Accounting nếu có 

liên quan đến các tài khoản chi phí là doanh thu sẽ được tự động ghi 

nhận thêm bên nhóm phân hệ Kế toán Quản trị - Controlling vào các 

đối tượng chi phí (hoặc doanh thu) đã được chỉ định. 

+ Về kiểm soát thông tin thu thập: Thông tin được kiểm soát 

chặt chẽ thông qua quy trình xét duyệt nghiêm ngặt, nếu bước thực 

hiện trước chưa thực hiện thì nhân viên thực hiện công đoạn tiếp theo 

sẽ không thể thực hiện công việc của mình do không có đầy đủ thông 

tin để thực hiện theo yêu cầu của hệ thống. 
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+ Khả  năng  truy  xuất  nguồn  gốc: Trong hệ thống 

Microsoft Dynamics AX cũng là một chức năng quan trọng mà theo 

đó người sử dụng có thể nhấp chuột vào một hạng mục hoặc mở một 

màn hình mới hoặc mở một hạng mục cấp thấp hơn để chỉ ra một con 

số cụ thể bắt nguồn từ đâu hoặc đã được tính toán như thế nào. 

+ Kiểm soát tuân thủ quy trình: Trong môi trường ERP, 

việc thực hiện theo quy trình là bắt buộc đối với nhân viên thực hiện, 

bởi vì việc quản lý chỉ đạt được tốt nhất khi doanh nghiệp sử dụng 

các quy trình tác nghiệp hoàn chỉnh của hệ thống. Do vậy, nếu nhân 

viên thực hiện cắt đứt một trong các công đoạn của một quy trình 

nào đó, chức năng kiểm soát của hệ thống sẽ không còn ý nghĩa. 

2.3.5. Thực trạng tổ chức hệ thống báo cáo quản trị tại 

công ty Cổ phần đầu tƣ phát triển và xây dựng Thành Đô Chi 

nhánh Boutique 

- Hệ thống báo cáo tình hình hoạt động: Báo cáo doanh thu 

hằng ngày; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

- Hệ thống báo cáo dự toán: Báo cáo dự toán doanh thu theo 

từng đơn vị hoạt động; Báo cáo dự toán chi phí vật dụng cho phòng 

khách sạn, dự toán chi phí nguyên liệu, thực phẩm. 

- Hệ thống báo cáo phân tích: Báo cáo phân tích tình hình tài 

chính. 
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2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG 

THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ CHI 

NHÁNH BOUTIQUE 

2.3.1. Ƣu điểm 

Việc ứng dụng hệ thống Microsoft Dynamics AX đã làm tăng 

năng suất lao động của nhân viên nói chung và nhân viên trong bộ 

phận kế toán nói riêng. 

Giảm bớt khối lượng các văn bản giấy tờ thông qua việc hỗ trợ 

các định dạng trực tuyến, phân quyền phê duyệt trực tiếp trên phần 

mềm cho phép cập nhật và truy xuất thông tin một cách nhanh 

chóng. 

Hệ thống AX giúp cho nhân viên trong công ty nói chung và 

bộ phận kế toán tài chính nói riêng giảm bớt những sai sót trong hạch 

toán. 

Việc tích hợp tất cả các phân hệ tài chính và phi tài chính 

cũng giúp các nhân viên kiểm toán nội bộ và các cán bộ quản lý cao 

cấp kiểm tra tính chính xác của các khoản mục, số liệu báo cáo tại 

từng thời điểm. Hơn nữa, phân hệ kế toán của AX đã hỗ trợ nâng cao 

chất lượng cho các quy trình kế toán và các biện pháp kiểm soát nội 

bộ.  

2.3.2. Hạn chế 

Một là: Hệ thống Microsoft Dynamics AX được viết bởi 

Công ty Titan Technology, là một công ty nước ngoài, nên toàn bộ 

ngôn ngữ sử dụng trong hệ thống là tiếng Anh, tài liệu hướng dẫn 

cũng là tiếng Anh. Chính điều này đã tạo nên những hạn chế cho 

người sử dụng. 

Hai là: Trong chu trình doanh thu, như đã nêu ở trên hệ thống 
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thông tin còn có vướng mắc về: Sự tự động liên kết giữ thông tin 

khách hàng với dữ liệu về các chính sách và việc kiểm tra hạn mức 

tín dụng của khách hàng 

Ba là: Trong chu trình chi phí. 

Một trong những hạn chế của phần mềm là việc theo dõi 

nguyên vật liệu chế biến thức ăn, rượu khi đơn vị tính khi nhập kho 

và xuất kho khác nhau. 

Phần mềm chỉ cho phép xây dựng một bảng giá mua vào duy 

nhất trong hệ thống. Chính điều này đã làm cho nhân viên thực hiện 

mất rất nhiều thời gian cho việc nhập liệu giá mua vào của thực 

phầm, nguyên liệu chế biến khi giá của những loại này thường xuyên 

thay đổi. 

Bốn là: Hệ thống báo cáo tại công ty. 

Hệ thống báo cáo thực hiện của công ty đã có một số báo cáo, 

tuy nhiên, một số báo cáo còn thiếu một số chỉ tiêu như Báo cáo giá 

thành; Báo cáo tình hình sử dụng lao động; Báo cáo theo dõi các 

khoản nợ phải thu, phải trả… 

Hiện tại, các báo cáo dự toán còn sơ sài và chưa đáp ứng được 

yêu cầu và cần phải thay cần bổ sung các báo cáo như Dự toán lưu 

chuyển tiền tệ và Dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí bán 

hàng và quản lý doanh nghiệp… 

Hệ thống các báo cáo phân tích của công ty Cổ phần đầu tư 

phát triển và xây dựng Thành Đô Chi nhánh Boutique còn ít, mới chỉ 

có báo cáo cơ bản là báo cáo phân tích tình hình tài chính công ty. 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG 

TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ 

PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ CHI NHÁNH 

BOUTIQUE 

 

3.1. ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG 

THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ CHI 

NHÁNH BOUTIQUE 

Định hướng hoàn thiện: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu 

thống nhất toàn doanh nghiệp; Hoàn thiện nội dung và quy trình thiết 

lập HTTT KTQT. 

Nguyên tắc hoàn thiện: Thống nhất; Phù hợp; Hiệu quả 

Hoàn thiện phải phù hợp với hạ tầng công nghệ thông tin và 

đặc điểm kinh doanh của Công ty và đáp ứng được nhu cầu thông tin 

đa dạng của các nhà quản trị. 

Tăng cường tiện ích và chất lượng của phân hệ kế toán tài 

chính trong tổng thể hệ thống Microsoft Dynamics AX.  

Nâng cao khả năng cảnh báo và tính bảo mật của hệ thống.  

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG 

THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ CHI 

NHÁNH BOUTIQUE 

3.2.1. Giải pháp về mặt công nghệ 

Trước tiên là tiến hành xem xét lại năng lực, hiểu biết của các 

thành viên trong đội dự án về việc đưa ra các mô tả hoạt động của 

doanh nghiệp cùng các yêu cầu quản lý, yêu cầu thông tin và yêu cầu 
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kiểm soát quản lý và xử lý thông tin cũng như năng lực để hợp tác tốt 

với nhà tư vấn triển khai hệ thống Microsoft Dynamics AX. Từ đó có 

sự điều chỉnh lại nhân sự của đội dự án cho phù hợp với yêu cầu để 

đảm bảo việc triển khai ứng dụng hệ thống đạt kết quả tốt. 

Bên cạnh đó, đội dự án và bộ phận IT cần phối hợp với công 

ty Titan Technology để khắc phục những hạn chế của hệ thống. 

+ Giải pháp về cập nhật bảng giá vật tư mua vào; 

+ Giải pháp về quy đổi các đơn vị tính; 

+ Giải pháp về liên kết thông tin khách hàng với chính sách 

khuyến mãi, giảm giá; 

+ Giải pháp về kiểm tra hạn mức tín dụng của khách hàng; 

+ Giải pháp về chức năng cảnh báo; 

+ Giải pháp về hệ thống báo cáo. 

3.2.2. Giải pháp về tính bảo mật của hệ thống thông tin kế 

toán quản trị 

Do hệ thống Microsoft Dynamics AX sử dụng cơ sở dữ liệu 

dùng chung nên yếu tố bảo mật đầu tiên mang tính chất quan trọng là 

kiểm soát truy cập từ bên ngoài. Có thể dùng biện pháp như cấp tài 

khoản truy cập, quy định số lần được phép đăng nhập sai, gởi cảnh 

báo đến cho bộ phận IT… 

Doanh nghiệp nên thiết lập kế hoạch chiến lược an ninh đối 

với hệ thống máy tính như cài đặt phần mềm diệt virus, các chương 

trình quét virus được cài đặt nhằm phát hiện và ngăn chặn các đoạn 

mã độc, các chương trình gián điệp, các email có tệp tin virus đính 

kèm nhằm bảo đảm an toàn mạng, internet, kết nối trong hệ thống, 

lưu trữ và sao lưu dự phòng. 

Trách nhiệm liên quan cần được thực hiện xuyên suốt từ nhân 

viên đến quản lý, từ phòng công nghệ thông tin đến các phòng ban 
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khác. Trách nhiệm này cần được soạn thảo bằng văn bản có quy định 

về thời gian sao lưu cụ thể, định kỳ (ngày, tuần, tháng, quý…), 

không gian sao lưu và hướng dẫn cách thức sao lưu rõ ràng. 

3.2.3. Giải pháp về quy trình của hệ thống thông tin kế 

toán quản trị 

Công tác giám sát tính tuân thủ quy trình hoạt động cũng cần 

được thực hiện định kỳ, xem xét tính phù hợp của quy trình với thực 

tế đang diễn ra, từ đó tiến hành cải tiến quy trình, cập nhật sửa đổi 

thường xuyên để phù hợp tình hình mới của doanh nghiệp. 

3.2.4. Giải pháp về tính kiểm soát của hệ thống thông tin 

kế toán quản trị 

Kiểm soát quá trình phân quyền để có thể truy cứu trách 

nhiệm từ đó đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế sai sót.  

- Kiểm soát công việc của nhân viên thông qua kiểm tra sự 

tuân thủ của Phân hệ phần mềm AX – Quản lý điều hành cho phép 

theo dõi quá trình xét duyệt, cũng như thể hiện ý kiến của các cá 

nhân xét duyệt để từ đó truy cứu trách nhiệm. 

- Thực hiện sao lưu dự phòng tất cả các dữ liệu của các tập tin 

và phòng ban trong công ty để đề phòng sự cố do các nguyên nhân 

khách quan và chủ quan. Đồng thời, thực hiện các chính sách và thủ 

tục kiểm soát việc lưu trữ dữ liệu. 

3.2.5. Giải pháp về tổ chức kiểm tra kế toán 

Kiểm tra kế toán nhằm đảm bảo cho công tác kế toán trong 

doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách, chế độ được ban hành, 

thông tin do kế toán cung cấp có độ tin cậy cao, việc tổ chức công 

tác kế toán tiết kiệm hiệu quả. Kiểm tra kế toán do bộ phận kế toán 

tài chính tự thực hiện, kiểm tra trong nội bộ tổ chức công tác kế toán 

tại doanh nghiệp. 
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Nội dung tổ chức kiểm tra kế toán bao gồm: 

+ Xây dựng quy trình kiểm tra 

+ Báo cáo kết quả 

3.2.6. Giải pháp về chất lƣợng của bộ máy kế toán và cơ 

cấu nhân sự 

Chất lượng của bộ máy kế toán 

Nhân viên trong bộ phận kế toán tài chính phải đọc và hiểu 

được sách hướng dẫn sử dụng, hiểu được các thuật ngữ trong hệ 

thống Microsoft Dynamics AX.  

Bộ phận kế toán tài chính cũng cần tổ chức các buổi đào tạo 

để giúp cho nhân viên trong bộ phận mình nâng cao trình độ chuyên 

môn, hiểu rõ hơn về xử lý tài khoản trên hệ thống AX, phân tích hoạt 

động kinh tế, nguyên tắc xử lý kế toán… 

Bộ phận IT của công ty cần tổ chức các khóa huấn luyện cho 

nhân viên để họ có một cách nhìn mới mang tính tổng thể về hệ 

thống, có thể hiểu được cách thức mà hệ thống Microsoft Dynamics 

AX hoạt động như thế nào, dữ liệu được liên kết ra sao, cách thức 

khai thác báo cáo trên hệ thống… 

Cơ cấu nhân sự: Trong môi trường Microsoft Dynamics AX, 

doanh nghiệp cần quan tâm trên cả hai khía cạnh là số lượng và chất 

lượng. Phân chia trách nhiệm nên xem xét đến khối lượng công việc, 

mức độ phức tạp của công việc, thời gian thực hiện đồng thời đảm 

bảo công bằng giữa các nhân viên với nhau. Doanh nghiệp cũng cần 

lựa chọn nhân viên kế toán có đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, 

kỹ năng (làm việc nhóm, sử dụng máy tính, phân tích, đánh giá…), 

hiểu biết về quy trình kinh doanh, nhận thức được vai trò của hệ 

thống Microsoft Dynamics AX đối với công tác kế toán và có đạo 

đức nghề nghiệp. 
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3.3. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 

3.3.1. Ban lãnh dạo công ty 

ERP là giải pháp đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều cá nhân trong 

doanh nghiệp. Một số quan niệm sai lầm cho rằng triển khai ERP chỉ 

xảy ra ở bộ phận công nghệ thông tin hay phòng kế toán.  

Vai trò của người lãnh đạo là rất quan trọng trong việc giúp 

cho doanh nghiệp duy trì ứng dụng thành công ERP, là nhân sự chủ 

chốt trong quá trình thực hiện, là người quyết định trực tiếp mọi vấn 

đề của hệ thống, quyết định khả năng nâng cấp mở rộng hệ thống. 

Do vậy ban lãnh đạo phải luôn duy trì sự phối hợp này tránh 

tình trạng bị thiếu hụt nhân sự vì số lượng thành viên không đảm 

bảo, công việc quá tải và thậm chí là không đủ năng lực để giải quyết 

nhiều vấn đề phát sinh thực tế. 

3.3.2. Bộ phận IT 

Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng hệ thống ERP, 

phối hợp với các phòng ban và đối tác bên ngoài để xây dựng và 

quản lý hệ thống ERP cho công ty. Chịu trách nhiệm phối hợp với 

các phòng ban và đối tác để duy trì hệ thống ERP của công ty thành 

công. Hỗ trợ các phòng ban trong việc sử dụng hệ thống ERP. 

Chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng ban và đối tác để 

duy trì hệ thống ERP của công ty thành công. Hỗ trợ các phòng ban 

trong việc sử dụng hệ thống ERP. 

3.3.4. Bộ phận kế toán 

Trong quá trình sử dụng hệ thống Microsoft Dynamics AX, 

bộ phận kế toán nên đưa ra những đánh giá, đề xuất của mình về 

phân hệ kế toán để hệ thống ngày càng hoàn thiện hơn.  

Bên cạnh đó, kế toán cũng cần tham gia xây dựng mục tiêu 

và kế hoạch phát triển hệ thống thông tin của công ty. Không ngừng 
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bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức về phần mềm và cách thức sử 

dụng phần mềm Microsoft Dynamics AX cho mỗi thành viên trong 

bộ phận kế toán tài chính. 
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KẾT LUẬN 

Ở Việt Nam tới thời điểm này, các vấn đề liên quan tới ERP 

chủ  yếu được viết và tổng  kết  dưới  dạng  các  bài  báo  của  các  

chuyên  gia  ERP  hay  người  quản  lý  doanh nghiệp sử dụng ERP 

về kinh nghiệm triển khai hoặc các hội thảo về vấn đề ERP tại Việt  

Nam  chứ  chưa  có  nhiều  nghiên  cứu  thực  nghiệm  về  các  đặc  

điểm  ứng  dụng ERP tại một doanh nghiệp cụ thể. 

Kết quả nghiên cứu của luận văn về tác động của ERP đến tổ 

chức hệ thống thông tin kế toán quản trị tại công ty Cổ phần đầu tư 

phát triển và xây dựng Thành Đô Chi nhánh Boutique là một đóng 

góp không chỉ về vấn đề lý luận cho việc xây dựng mô hình nghiên 

cứu tác động của ERP đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán mà còn 

là một tham khảo có giá trị cho doanh nghiệp được khảo sát. 

Luận văn đã hệ thống hóa một cách rõ nét về khái niệm, quá 

trình hình thành, đặc điểm, phân loại, lợi ích và hạn chế của công cụ 

này; tổng quan về tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại doanh 

nghiệp. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn doanh 

nghiệp nói chung và bản thân những người làm công tác kế toán nói 

riêng.   

Trên cơ sở nền tảng lý thuyết, luận văn đã tiến hành  thu  thập  

dữ liệu và khảo sát thực tế về tình hình ứng dụng hệ thống Microsoft 

Dynamics AX cũng như sự tác động của nó đến tổ chức công tác kế 

toán tại công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô Chi 

nhánh Boutique. Kết quả cho thấy, ERP là  một giải  pháp tích hợp 

các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giúp cho toàn thể các bộ 

phận nói chung và bộ phận kế toán tài chính nói riêng hoạt động một 

cách hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu những sai 

sót, cung cấp thông tin một cách chính xác, kịp thời cho việc quản lý 
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điều hành doanh nghiệp; là một công cụ hiệu quả giúp cho doanh 

nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập quốc tế.   

Ngoài  ra,  để  tăng  cường  sự  tác  động  tích  cực  của  hệ  

thống  Microsoft Dynamics AX đối  với  tổ  chức hệ thống thông tin  

kế  toán quản trị tại  doanh  nghiệp,  cần  phải  thực  hiện  một  số  

giải pháp và kiến nghị như nâng cao chất lượng con người, cải tiến 

một số công cụ trong phân hệ kế toán tài chính…. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng luận văn không thể tránh 

khỏi những thiếu sót do điều kiện khó khăn trong việc tiếp cận với 

doanh nghiệp và giới hạn về thời gian. Ngoài ra, thông tin thu thập 

được có thể có những sai sót khách quan liên quan đến sự nhiệt tình, 

trình độ, thời gian đầu tư của người được khảo sát. 


