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MỞ ĐẦU  

1. Bố cục 

Ngoài phần mở bài và kết luận, luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về kiểm soát nội bộ chu trình bán 

hàng và thu tiền trong các doanh nghiệp 

Chương 2: Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và 

thu tiền tại Công ty Cổ Phần Cà Phê Mê Trang 

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu 

trình bán hàng và thu tiền tại Công Ty Cổ Phần Cà Phê Mê Trang 

2. Mở đầu 

Tính cấp thiết của đề tài: 

- Tầm quan trọng của hệ thống KSNB đối với hoạt động 

doanh nghiệp 

- Tại Công ty cổ phần cà phê Mê Trang công tác kiểm soát 

hoạt động bán hàng và thu tiền còn có nhiều vấn đề bất cập, hạn chế 

làm ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của Công ty 

- Tại thời điểm nghiên cứu, vẫn chưa có nghiên cứu nào về 

công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty 

cổ phần cà phê Mê Trang  

 Cần có những các giải pháp giúp cho công ty hoàn thiện hệ 

thống kiểm soát nội bộ nói chung hay hệ thống kiểm soát nội bộ 

trong chu trình bán hàng và thu tiền tại đơn vị nói riêng 

Mục tiêu nghiên cứu:  
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- Tìm hiểu thực trạng, phân tích đánh giá thực trạng kiểm soát 

nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ Phần Cà Phê Mê 

Trang 

- Đưa ra các giải pháp cụ thể để hoàn thiện kiểm soát nội bộ  

chu trình bán hàng và thu tiền tại Công Ty Cổ Phần Cà Phê Mê 

Trang 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Kiểm soát nội bộ đối với 

chu trình bán hàng và thu tiền  

- Phạm vi nghiên cứu: Tại Công ty Cổ Phần Cà Phê Mê Trang, 

các minh họa về quy trình kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán 

hàng và thu thiền được giới hạn tại Công ty Cổ Phần Cà Phê Mê 

Trang chi nhánh Bình Định, địa chỉ 67-69 Phan Đình Phùng, Phường 

Thị Nại, Thành Phố Quy Nhơn, Bình Định 

Phương pháp nghiên cứu: 

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu, gồm: Thu thập 

tài liệu, quan sát, phỏng vấn, sau đó tổng hợp, phân tích, đối chiếu từ 

đó đưa ra đánh giá, nhận xét và đề xuất giải pháp. 

3. Chương 1: Cơ sở lý thuyết về kiểm soát nội bộ chu trình 

bán hàng và thu tiền trong các doanh nghiệp 

Gồm 3 phần: 

- Khái quát chung về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. 

- Khái quát về chu trình mua bán hàng và thu tiền trong doanh 

nghiệp 
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- Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền trong doanh 

nghiệp 

3.1 Khái quát chung về kiểm soát nội bộ trong doanh 

nghiệp: 

Khái niệm: Kiểm soát nội bộ là tập hợp những quy định, nội 

quy, chính sách được thiết kế để ngăn chặn gian lận, hạn chế sai sót, 

giảm thiểu tối đa các thất thoát, đảm bảo mục tiêu hoạt động đồng 

thời nâng cao tính khách quan, minh bạch, đáng tin cậy trong các 

báo cáo tài chính và điều này cũng thể hiện được sự tuân thủ pháp 

luật hiện hành và quy chế nội bộ của Công ty. 

Kiểm soát nội bộ có các vai trò: 

- Đảm bảo tính chính xác, kịp thời của số liệu kế toán và báo 

cáo tài chính của Công ty 

- Ngăn chặn, giảm bớt rủi ro không cố ý hoặc các rủi ro không 

tuân thủ quy trình, chính sách của công ty có thể gây tổn thất cho 

Công ty 

- Đảm bảo các nhân viên trong doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ 

nội quy, quy chế hoạt động của Công ty cũng như các quy định của 

pháp luật 

- Đảm bảo việc sử dụng các nguồn lực hiệu quả tối ưu, hoàn 

thành tốt các mục tiêu đặt ra 

- Lập báo cáo tài chính kịp thời, đầy đủ, tuân thủ các chuẩn 

mực kế toán và các quy định của pháp luật 

Hệ thống kiểm soát nội bộ chỉ vận hành hiệu quả khi có đầy đủ 

cả năm bộ phận:  
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- Môi trường kiểm soát 

- Đánh giá rủi ro 

- Hoạt động kiểm soát 

- Thông tin và truyền thông 

- Hoạt động giám sát 

Môi trường kiểm soát: là những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt 

động của hệ thống kiểm soát nội bộ, là các tiêu chuẩn, quy trình, cơ 

cấu tổ chức. Bao gồm các yếu tố: 

- Truyền đạt thông tin và yêu cầu thực thi tính chính trực và 

các giá trị đạo đức 

- Cam kết về năng lực 

- Triết lý và phong cách điều hành của Ban giám đốc 

- Cơ cấu tổ chức 

- Phân công quyền hạn và trách nhiệm 

- Các chính sách và thông lệ về nhân sự 

Đánh giá rủi ro: Là việc nhận diện và phân tích các rủi ro nhằm 

hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra tại đơn vị để đưa ra các giải 

pháp phù hợp để ngăn chặn, khắc phục hay giảm thiểu tổn thất nhỏ 

nhất có thể xảy ra. 

Hoạt động kiểm soát: Là những chính sách và thủ tục để đảm 

bảo cho các quy định, quy chế của nhà quản lý đề ra được thực hiện 

nhằm hoàn thành được mục tiêu đề ra. Hoạt động kiểm soát được 

diễn ra trong toàn đơn vị và trên mọi hoạt động. 

Thông tin và truyền thông: là nhân tố hết sức quan trọng phục 

vụ cho việc ra quyết định về các hoạt động của đơn vị, vì vậy thông 
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tin cần được bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, về độ tin cậy, tính 

phù hợp, kịp thời, đầy đủ, nhất quán, dễ hiểu, có tính cập nhật và tính 

bảo mật cao 

Hoạt động giám sát: Là quá trình theo dõi và đánh giá hiệu quả 

hoạt động của kiểm soát nội bộ đảm bảo hoạt động của tổ chức vẫn 

diễn ra theo đúng lộ trình trong từng giai đoạn.  

3.2 Khái quát chung về chu trình bán hàng và thu tiền trong 

doanh nghiệp 

Chu trình bán hàng và thu tiền bao gồm các hoạt động: 

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng 

- Lập lệnh bán hàng 

- Xét duyệt bán chịu 

- Gửi hàng 

- Lập hóa đơn 

- Theo dõi nợ phải thu 

- Thu tiền 

Các rủi ro có thể xảy ra và thủ tục kiểm soát: 

Giai đoạn Rủi ro có thể xảy ra Thủ tục kiểm soát 

Tiếp nhận 

và xử lý 

đơn đặt 

hàng của 

khách 

hàng 

- Sai thông tin khách 

hàng, sai tên hàng hóa, số 

lượng, chủng loại, đơn 

đặt hàng không được phê 

duyệt, không có khả năng 

cung ứng 

- Xác minh người mua 

hàng 

- Xác nhận khả năng 

cung ứng hàng hóa, lập 

lệnh bán hàng 

Xét duyệt - Bán chịu cho những - Kiểm tra lại thông tin 
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bán chịu khách hàng không đủ tiêu 

chuẩn theo chính sách 

bán chịu, cấp quá nhiều 

hạn mức bán chịu để đẩy 

mạnh doanh thu  

trước khi báo chấp nhận 

đơn hàng cho khách hàng, 

quy định rõ việc xử lý và 

trách nhiệm đối với nhân 

viên không tuân thủ..... 

Giao hàng - Giao hàng khi chưa 

được xét duyệt, không 

đúng chủng loại, số 

lượng, hàng bị thất thoát, 

phát sinh thêm chi phí 

ngoài dự kiến trong quá 

trình giao hàng 

- Giao hàng bị trễ, giao, 

sai địa chỉ 

- Luôn kiểm đếm số 

lượng, kiểm tra chất lượng 

hàng trước khi giao hàng, 

có các thiết bị bảo quản 

hàng để tránh hư hỏng, 

mất mát 

- Có chữ ký xác nhận 

của người lập và người 

nhận.... 

Lập hóa 

đơn 

- Bán hàng nhưng 

không lập hóa đơn, không 

bán hàng nhưng vẫn lập 

hóa đơn 

- Lập hóa đơn sai về giá 

trị, tên, mã số thuế, địa 

chỉ của khách hàng 

- Cần lập bảng theo dõi 

các hóa đơn đã được viết 

để tránh trường hợp viết 

trùng hóa đơn 

- Hóa đơn sau khi lập 

nên có một nhân viên khác 

kiểm tra lại 

Ghi chép 

doanh thu 

và theo dõi 

nợ phải 

- Ghi nhận sai tên 

khách hàng, Ghi sai kỳ kế 

toán về doanh thu và nợ 

phải thu khách hàng, Ghi 

- Quy định rõ về việc 

ghi nhận doanh thu 

- Đối chiếu sổ sách kế 

toán bán hàng, kế toán 
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thu khách 

hàng 

sai số tiền, ghi trùng hoặc 

ghi sót hóa đơn 

- Thu hồi nợ chậm trễ, 

không đòi được nợ 

công nợ và kho 

- Đối chiếu thông tin 

giữa các chứng từ và dữ 

liệu trên phần mềm kế 

toán 

 

  



8 

Chương 2: Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và 

thu tiền tại Công ty Cổ Phần Cà Phê Mê Trang 

Gồm 3 phần: 

- Giới thiệu chung về công ty 

- Kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và thu tiền tại 

công ty CP cà phê Mê Trang 

- Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán 

hàng và thu tiền tại công ty CP cà phê Mê Trang 

4.1 Giới thiệu chung về Công ty 

Công ty được thành lập ngày 20 tháng 10 năm 2000 với tên là 

Công ty TNHH Cà Phê Mê Trang do ông Lương Thế Hùng chủ tịch 

hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc sáng lập và lãnh đạo. Vào 

ngày 22 tháng 5 năm 2007 đổi tên thành Công ty Cổ Phần Cà Phê 

Mê Trang. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý:    
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Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: 

 

Hình thức sổ kế toán mà công ty đang tiến hành thực hiện là 

theo hình thức chứng từ ghi sổ 

Công ty sử dụng hình thức kế toán máy cho bộ phận kế toán 

trong đơn vị, cụ thể là việc sử dụng phần mềm kế toánVietsanba, 

chương trình kế toán của phần mềm linh hoạt, đầy đủ các nghiệp vụ 

theo chuẩn mực kế toán, đáp ứng theo thông tư 113/2016/TT-BTC 

4.2 Kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và thu tiền 

tại công ty CP cà phê Mê Trang 

Ban giám đốc coi trọng vai trò của kiểm soát nội bộ  

Môi trường kiểm soát:  
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Đặc điểm nhà quản lý: Ban giám đốc Công ty là người quản lý 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty 

được hội đồng quản trị bổ nhiệm, có năng lực và kiến thức, có kinh 

nghiệm lâu năm và có khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ do tổng Công 

ty đề ra 

Truyền đạt thông tin và yêu cầu thực thi tính chính trực và các 

giá trị đạo đức: Hàng năm Công ty tổ chức các đợt tập huấn toàn bộ 

nhân viên, là dịp để mọi người quy tụ về trụ sở chính để gặp gỡ, trao 

đổi công việc, tạo sự gắn bó đoàn kết giao lưu học hỏi. Hàng năm, lễ 

tết công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân khách hàng. Các ý kiến 

đóng góp của nhân viên luôn được lắng nghe, được ghi nhận và  của 

công ty được khuyến khích phải thường xuyên tham gia đóng góp ý 

kiến, phản hồi kết quả thực hiện công việc với các cấp lãnh đạo 

Phân công quyền hạn và trách nhiệm: Tại Công ty, mỗi bộ phận, 

phòng ban được độc lập tổ chức với phòng ban khác và được quy 

định chức năng nhiệm vụ rõ ràng. Tuy nhiên việc phân định này mới 

chỉ được thực hiện bằng phương thức truyền đạt trực tiếp, chưa có 

văn bản nào chính thức, chỉ là theo thông lệ và ý muốn của giám đốc 

ban xuống cho từng vị trí phòng ban 

Các chính sách và thông lệ về nhân sự: Chính sách tuyển dụng, 

Chính sách đào tạo, Chính sách phúc lợi, đãi ngộ 

Đánh giá rủi ro: Công ty đã có những hoạt động nhằm nhận 

diện và đánh giá rủi ro tuy nhiên việc nhận diện và đánh giá rủi ro 

chưa được thực hiện sát sao, chưa truyền tải được tầm quan trọng của 

hoạt động đến toàn bộ nhân viên, bộ phận trong Công ty. Hoạt đồng 
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nhận diện và đánh giá rủi ro còn ở ở thế bị động, chỉ khi xảy ra vấn 

đề thì lúc đó mới tổ chức các cuộc họp để phân tích, tìm nguyên 

nhân và giải quyết 

Hoạt động kiểm soát: Hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty 

được áp dụng theo các nguyên tắc kiểm soát nội bộ cơ bản trong quá 

trình thiết kế và vận hành thủ tục kiểm soát. Các nguyên tắc được áp 

dụng trong chu trình bán hàng và thu tiền bao gồm: Kiểm tra đối 

chiếu, xét duyệt, nguyên tắc phân công phân nhiệm. Tuy nhiên 

nguyên tắc phân công phân nhiệm chưa được thực hiện tốt đặc biệt là 

tại các chi nhánh của Công ty, vì để tiết kiệm chi phí nên Công ty đã 

cắt giảm nhân sự dẫn đến một nhân viên có thể kiêm đến hai hoặc ba 

công việc 

Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin đóng một vai trò quan 

trọng trong kiểm soát nội bộ. Đặc biệt trong chu trình bán hàng và 

thu tiền. Tổ chức thông tin sẽ giúp ghi chép, phản ánh và báo cáo các 

vấn đề liên quan tới công tác bán hàng và thu tiền. Nhận định được 

tầm quan trọng của hệ thống thông tin, ban giám đốc đã tổ chức đánh 

giá việc truyền đạt các thông tin và trao đổi thông tin đối với các 

nhân viên trong Công ty nhằm đảm bảo thông tin được hiểu rõ và 

được áp dụng một cách toàn diện 

Hoạt động giám sát: Hoạt động đánh giá thường xuyên trong 

chu trình bán hàng và thu tiền được thực hiện bởi lãnh đạo công ty và 

những cá nhân được ủy quyền thực hiện kiểm soát các thủ tục liên 

quan đến chu trình bán hàng và thu tiền có đúng với quy trình, thủ 

tục được đặt ra tại Công ty hay không. Và thường công tác giám sát 
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được thực hiện bởi giám đốc, giám đốc yêu cầu gửi các báo cáo định 

kỳ hoặc đột xuất về công tác bán hàng – thu tiền như: Các báo cáo 

tiền mặt, báo cáo các hoạt động thu chi trong ngày, báo cáo hoạt 

động bán hàng, báo cáo hàng tồn kho  

4.3 Thực trạng của KSNB chu trình bán hàng và thu tiền tại 

công ty CP cà phê Mê Trang 

Ưu điểm:  

Môi trường kiểm soát: Công tác lập kế hoạch được triển khai 

thực hiện, ban lãnh đạo đưa ra các mức khoán về doanh thu, lợi 

nhuận, doanh số bán hàng cho đơn vị và các chi nhánh Công ty... 

 Về cơ cấu tổ chức: Các phòng ban bộ phận được phân chia 

chức năng, nhiệm vụ rõ ràng. Mối quan hệ công việc đảm bảo tính 

phối hợp, kiểm soát lẫn nhau ... 

Tính chính trực và các giá trị đạo đức: Bằng nhiều phương thức 

khác nhau, các giá trị đạo đức được truyền tải cho mỗi cá nhân giúp 

định hướng hành vi của mọi thành viên điều chỉnh theo hướng tích 

cực. Có quy chế xử phạt đối với những hành vi vi phạm nhằm điều 

chỉnh hành vi cũng như thể hiện sự nghiêm túc trong quá trình thực 

hiện. 

Cam kết về năng lực: Công ty coi trọng nguồn nhân sự, có chính 

sách tuyển chọn tốt để thu hút được người tài gia nhập đội ngũ nhân 

viên, tổ chức những đợt đánh giá nhân viên để quy hoạch những cán 

bộ nguồn – cán bộ có năng lực ... 
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Đánh giá rủi ro: Công ty đang dần có những thay đổi, quan tâm, 

chú trọng hơn trong công tác nhận diện, đánh giá rủi ro, đặc biệt là 

đối với chu trình bán hàng và thu tiền.  

Hoạt động kiểm soát: Công ty ban hành quy trình bán hàng và 

thu tiền, các chính sách bán hàng rõ ràng, chính sách giá, chính sách 

chiết khấu ... đây được coi là các thủ tục kiểm soát trong chu trình 

bán hàng và thu tiền nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu, giúp hệ 

thống kiểm soát nộ bộ hữu hiệu.  

 Hệ thống thông tin: Công tác tổ chức, luân chuyển chứng từ 

được thực hiện đầy đủ và khoa học, hệ thống báo cáo, chứng từ, sổ 

sách kế toán được lập đầy đủ theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Công 

ty đã ứng dụng công nghệ thông tin cho quá trình xử lý thông tin kế 

toán, giúp công tác kế toán nhanh gọn và khoa học hơn, việc sử dụng 

phần mềm kế toán vietsanba giúp đẩy nhanh quá trình xử lý số liệu, 

nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo. 

Hoạt động giám sát: Ban lãnh đạo đề cao tầm quan trọng của 

hoạt động giám sát trong hệ thống kiểm soát nội bộ, áp dụng kết hợp 

giữa hoạt động giám sát thường xuyên với hoạt động giám sát định 

kỳ giúp ban lãnh đạo nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động kinh 

doanh và có phương hướng xử lý kịp thời, điều này đã có tác động 

rất tích cực tới sự phát triển của Công ty 

Hạn chế: 

Môi trường kiểm soát  

Đặc điểm nhà quản lý: Nhận thức của nhà quản lý về công tác 

nhận diện và đánh giá rủi ro chưa cao, chưa ban hành những thủ tục 
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kiểm soát để có thể đối phó khi có phát sinh rủi ro.  

Cơ cấu tổ chức: Trong Công ty chưa có bất kỳ bộ phận nào thực 

hiện hoạt động rà soát lại các thủ tục kiểm soát đang thực hiện hay 

việc tuân thủ quy trình đã ban ra có đầy đủ hay không để tham mưu 

cho lãnh đạo. Bộ phận bán hàng còn kiêm nhiệm công việc 

Về chính sách nhân sự: Tuyển nhân sự còn ưu tiên con em trong 

Công ty hoặc quen biết, khâu duyệt hồ sơ tuyển dụng đầu vào còn sơ 

sài, chất lượng nhân sự được tuyển dụng chưa cao. Công tác đánh giá, 

khen thưởng thành tích nhân viên còn chưa đủ minh bạch, chưa đảm 

bảo được yêu cầu đúng người đúng thành tích 

Nhận diện và đánh giá rủi ro: Trên thực tế chưa có một quy 

định chính thức nào mang tính chủ động trong công tác nhận diện và 

đánh giá rủi ro tại đơn vị.   

Hoạt động kiểm soát: Nguyên tắc phân công phân nhiệm chưa 

thực hiện tốt, chưa thiết kế đơn đặt hàng theo mẫu thống nhất của 

Công ty... 

Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin kế toán liên quan đến 

bán hàng và thu tiền của Công ty còn tổ chức chưa khoa học, còn sơ 

sài, chưa đáp ứng được yêu cầu kiểm soát, Thông tin và truyền thông 

kịp thời, đúng đắn và chính xác sẽ giúp đơn vị duy trì và nâng cao 

năng lực kiểm soát 
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Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu 

trình bán hàng và thu tiền tại Công Ty Cổ Phần Cà Phê  

Mê Trang 

Hoàn thiện môi trường kiểm soát tại Công ty Cổ Phần Cà Phê 

Mê Trang:  

Đặc điểm nhà quản lý: cần có những phân định rõ ràng trong 

phong cách điều hành, những nhận thực đúng đắn về tầm quan trọng 

của việc thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, ban quản lý cần có thái 

độ đối với rủi ro, với chức năng truyền đạt và xử lý thông tin, thái độ 

đối với việc thực hiện và mục tiêu đạt được và đối với các sai phạm. 

Cơ cấu tổ chức: cần có sự phân công trách nhiệm và nhiệm vụ 

rõ ràng, cụ thể cho các cá nhân, từng bộ phận trong từng khâu, từng 

giai đoạn. Bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện, không kiêm nhiệm 

những chức năng dễ tạo điều kiện cho sai phạm xảy ra 

Chính sách nhân sự: Công ty cần nghiên cứu, xây dựng và sử 

dụng “Bảng mô tả công việc” tương ứng với từng vị trí công việc, 

thông qua đó việc phân công nhiệm vụ cho từng vị trí sẽ được dễ 

dàng hơn. Tổ chức các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, 

cập nhật kiến thức cho nhân viên..... 

Hoàn thiện công tác nhận diện đánh giá rủi ro: Lập ban quản trị 

rủi ro định kỳ đánh giá, xem xét, phân tích các rủi ro có thể xảy ra về 

tình hình đối thủ cạnh tranh, khách hàng, công nợ, khả năng thanh 

toán của khách hàng ... 
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Các kế hoạch cần được lập chi tiết, cụ thể hơn theo các chỉ tiêu 

tác động đến kế hoạch, bám sát vào tình hình hoạt động của công 

ty .... 

Hoàn thiện quy trình bán hàng và thu tiền: Công ty cần ban 

hành quy trình kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền và mô 

tả quy trình một cách cụ thể 

Hoàn thiện thủ tục kiểm soát: Công ty cần thiết kế đơn đặt 

hàng thống nhất, chú trọng hơn về các thủ tục phê duyệt, giám sát 

chặt chẽ hơn trong việc xuất hàng và cho khách hàng nợ, kiểm tra 

độc lập hóa đơn trước khi gửi khách hàng, ... 
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