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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài   

Tổng công ty dịch vụ Viễn thông (VNPT Vinaphone) là đơn vị thành 

viên của Tập đoàn Bƣu Chính Viễn Thông Việt nam (VNPT) đƣợc thành lập 

ngày 1/6/2015 nhằm chuyên biệt hóa các chuỗi mắt xích trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh để ngày càng chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyên biệt 

hóa các khâu trong chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT.  

Là một đơn vị trực thuộc VNPT Vinaphone, Trung tâm kinh doanh 

VNPT – Quảng Nam (TTKD Quảng Nam) có chức năng hoạt động sản xuất 

kinh doanh, phục vụ và cung cấp các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông 

tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có bộ máy quản lý, bộ máy điều hành và các 

bộ phận trực tiếp sản xuất. Trong đó bộ máy làm công tác quản lý tài chính kế 

toán (TCKT) đƣợc thành lập và tổ chức hoạt động theo các quy định của pháp 

luật hiện hành có kế toán trƣởng và các kế toán viên thực hiện công tác quản 

lý tài chính tại đơn vị. 

TTKD Quảng Nam là một trong những đơn vị có quy mô lớn của Tổng 

công ty Dịch vụ Viễn thông, với doanh thu hàng năm trên 400 tỷ đồng, đóng 

góp cho Ngân sách Nhà nƣớc hàng năm từ 20 đến 30 tỷ đồng, có địa bàn hoạt 

động lớn trải dài trên toàn Tỉnh với 15 đơn vị trực thuộc. Trung tâm có cơ cấu 

tổ chức phức tạp, quy mô lớn, đòi hỏi công tác kế toán không chỉ đƣợc tổ 

chức trong phạm vi nhỏ hẹp mà phải tổ chức khoa học hợp lý trên toàn hệ 

thống của Trung tâm nói riêng và của Tổng công ty nói chung. Tuy nhiên 

trong điều kiện hiện nay mô hình tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị cấp 

dƣới mà cụ thể tại các Trung tâm Kinh doanh trên địa bàn của Tổng công ty 

dịch vụ Viễn thông vẫn còn tồn tại một số nhƣợc điểm sau: 

Các công cụ đánh giá còn mang tính thủ công và trên nhiều hệ thống 

quản lý khác nhau dẫn đến mất rất nhiều thời gian tổng hợp và báo cáo. Bộ 

máy làm công tác kế toán còn chủ yếu làm công tác kế toán tài chính, chƣa 



xây dựng đƣợc bộ máy kế toán quản trị để quản trị và phân tích thông tin kinh 

tế. Bên cạnh đó công tác kiểm soát nội bộ còn phụ thuộc nhiều vào bộ máy là 

công tác quản lý TCKT của Trung tâm mà chƣa có nhiều sự phối hợp của các 

bộ phận khác dẫn đến không mang tính khách quan.  

Hệ thống chứng từ, sổ sách phát sinh quá nhiều, ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) và chứng từ điện tử vào công tác quản lý còn hạn chế dẫn 

đến công tác lƣu trữ và kiểm soát còn tồn tại nhiều bất cập và tốn kém chi phí 

lƣu trữ. 

Hệ thống tài khoản kế toán do Tổng công ty quản lý tập trung và khai 

báo, tại đơn vị không đƣợc phép mở tài khoản cấp thấp để quản lý chi tiết tài 

sản - nguồn vốn của Trung tâm. Việc tổng hợp, phân tích số liệu còn gặp 

nhiều khó khăn. 

Hệ thống sổ sách báo cáo còn chƣa đáp ứng đƣợc việc tách bạch chi tiết 

số liệu báo cáo của các đơn vị cấp dƣới tại các Trung tâm dẫn đến việc đánh 

giá thông tin quản lý tại từng đơn vị không thực sự hiệu quả và tốn kém nhân 

lực, chi phí.  

Từ những nhƣợc điểm nói trên, có thể thấy rằng với địa bàn rộng lớn và 

phức tạp nhƣ tại Quảng Nam, nếu không tổ chức công tác kế toán khoa học sẽ 

dẫn tới rất nhiều bất cập trong tổ chức hoạt động và kiểm soát, từ đó dẫn đến 

những rủi ro lớn ảnh hƣởng trực tiếp tới tình hình tài chính và hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. 

Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề trên, tác giả chọn đề tài: “Hoàn 

thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm kinh doanh VNPT-Quảng 

Nam” với mong muốn thông qua lý luận và thực tiễn về tổ chức công tác kế 

toán tại đơn vị để rút ra một số giải  pháp nhằm góp phần củng cố, cải cách, 

hoàn thiện và nâng cao chất lƣợng công tác kế toán tại đơn vị, đáp ứng yêu 

cầu ngày càng cao của công tác quản lý. 



2. Mục đích nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán trong doanh 

nghiệp. 

- Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán kế toán tại TTKD 

VNPT - Quảng Nam trong giai đoạn  2016 - 2020, đánh giá những ƣu điểm cần 

phát huy và những hạn chế cần khắc phục. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại 

TTKD Quảng Nam phù hợp với mô hình, tổ chức hoạt động SXKD của 

VNPT, VNPT Vinaphone trong thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm Kinh doanh VNPT - Quảng 

Nam  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: Nghiên cứu tổ chức công tác kế toán tại TTKD -

Quảng Nam, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông. 

- Phạm vi thời gian: Nội dung nghiên cứu là các vấn đề về tổ chức công 

tác kế toán tại TTKD - Quảng Nam trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020.  

- Phạm vi nội dung: Tập trung vào các vấn đề về tổ chức công tác kế 

toán bao gồm tổ chức bộ máy, tổ chức hệ thống chứng từ, tổ chức hệ thống tài 

khoản, hệ thống sổ sách và hệ thống báo cáo tài chính tại TTKD - Quảng 

Nam.  

4. Dự kiến kết quả đạt đƣợc của đề tài  

- Đánh giá nhìn nhận những tồn tại trong mô hình tổ chức bộ máy, công 

tác tổ chức hạch toán kế toán hiện nay tại Trung tâm kinh doanh VNPT - 

Quảng Nam và giải quyết những tồn tại đó.  

- Đƣa ra đƣợc giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung 

tâm Kinh doanh VNPT - Quảng Nam phù hợp với tình hình SXKD hiện nay 

tại Trung tâm. 



- Hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, báo cáo kế 

toán, tổ chức kiểm tra và phân tích thông tin kế toán, tổ chức công tác quản trị 

và kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp với bộ máy nhân sự hiện có. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu những vấn đề lý luận 

cơ bản liên quan đến tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. 

- Phƣơng pháp thu thập tài liệu: văn bản, tài liệu, báo cáo, sách, ... 

- Phƣơng pháp tổng hợp và phân tích số liệu:  

6. Kết cấu luận văn 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, luận văn gồm 3 chƣơng chính: 

 Chƣơng 1: Lý luận về tổ chức công tác kế toán trong Doanh nghiệp. 

 Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm Kinh 

doanh VNPT Quảng Nam. 

 Chƣơng 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm Kinh 

doanh VNPT Quảng Nam . 

CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

TRONG DOANH NGHIỆP 
 

1.1. Ý nghĩa, nguyên tắc, nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán trong 

doanh nghiệp 

1.1.1. Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán 

 Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các chủ doanh nghiệp, nhà quản 

lý luôn phải tìm ra giải pháp nhằm tối ƣu hóa lợi nhuận. Hệ thống thông tin sử 

dụng cho việc đƣa ra các quyết định quản lý đƣợc thu thập từ nhiều nguồn 

khác nhau, tuy nhiên thông tin kế toán luôn đóng một vai trò vô cùng quan 

trọng và không thể thiếu.  

Thứ nhất, tổ chức bộ máy kế toán: Tổ chức bộ máy kế toán là sự sắp 

xếp, phân công công việc cho từng kế toán viên và tổ chức luân chuyển chứng 

từ trong phòng kế toán của DN.  



Thứ hai, tổ chức vận dụng chứng từ kế toán: Khi có các nghiệp vụ kinh 

tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của DN đều phải tổ chức lập 

chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ đƣợc lập một lần cho mỗi nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính. Chứng từ kế toán là tài liệu gốc có tính bằng chứng, pháp lý 

và là thông tin vô cùng quan trọng trong công tác kế toán của DN. 

Thứ ba, tổ chức hệ thống tài khoản kế toán: Tài khoản kế toán (TKKT) 

là phƣơng tiện để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối 

tƣợng kế toán riêng biệt. Một DN bình thƣờng sử dụng rất nhiều TKKT khác 

nhau, tạo nên một hệ thống TKKT. 

Thứ tư, tổ chức hệ thống sổ kế toán: Sổ kế toán (SKT) là khâu trung 

tâm của toàn bộ công tác kế toán, là bộ phận trung gian để các chứng từ gốc 

ghi chép rời rạc đƣợc tập hợp, phản ánh đầy đủ có hệ thống phục vụ công tác 

tính toán, tổng hợp thành các chỉ tiêu kinh tế thể hiện toàn bộ quá trình hoạt 

động sản xuất kinh doanh của DN và phản ánh lên các báo cáo kế toán. 

Thứ năm, tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán: Hệ thống báo cáo 

tài chính (BCTC) là bộ phận cấu thành trong hệ thống chế độ kế toán DN. 

Nhà nƣớc có quy định thống nhất về nội dung, phƣơng pháp, thời gian lập và 

gửi đối với các báo cáo kế toán định kỳ. 

Thứ sáu, tổ chức công tác kế toán: TCCTKT là một trong những nội 

dung quan trọng của công tác quản lý ở DN. Chất lƣợng của công tác kế toán 

phụ thuộc trực tiếp vào khả năng, trình độ thành thạo, đạo đức nghề nghiệp, 

sự phân công, phân nhiệm hợp lý các thành viên trong bộ máy kế toán. 

Thứ bảy, tổ chức trang bị, ứng dụng công nghệ xử lý thông tin trong 

công tác kế toán: Trong kỷ nguyên kỹ thuật số ngày nay, việc ứng dụng 

CNTT hỗ trợ rất nhiều trong hoạt động của bộ phận kế toán. 

1.1.2. Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán 

 Theo giáo trình TCCTKT trong DN của Học viện Tài chính [19, tr11], 

TCCTKT trong DN cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

Nguyên tắc 1: TCCTKT phải tuân thủ pháp luật, qui định của Nhà 



nước về tài chính kế toán.  

Nguyên tắc 2: TCCTKT phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, hoạt động quản lý và địa bàn hoạt động của doanh nghiệp.  

Nguyên tắc 3: TCCTKT phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả.  

Nguyên tắc 4: TCCTKT phải đảm bảo thống nhất giữa kế toán và quản 

lý.  

1.1.3. Nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán 

Để thực hiện tốt TCCTKT trong DN cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức bộ máy kế toán khoa học, hợp lý để thực hiện toàn bộ công 

việc kế toán phù hợp với DN, phân định trách nhiệm rõ ràng của từng cá 

nhân, từng khâu quy trình nghiệp vụ, từng đơn vị trong tổng thể công tác kế 

toán của DN. 

- Tổ chức vận dụng phƣơng pháp kế toán, nguyên tắc kế toán, chế độ 

kế toán và hệ thống TKKT phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý, đảm bảo chất 

lƣợng của thông tin kế toán. 

- Sử dụng phƣơng tiện, kỹ thuật tính toán, thông tin hiện đại vào công 

tác kế toán của DN. 

- Xây dựng, tổ chức mối quan hệ giữa bộ máy kế toán với các bộ phận 

quản lý khác trong DN về các công việc, các khâu, các công đoạn có liên 

quan đến công tác kế toán của DN. 

- Tổ chức hƣớng dẫn công tác chấp hành chế độ kế toán, tổ chức bộ 

máy thực hiện kiểm tra công tác kế toán trong nội bộ DN. 

- Tổ chức phân tích, đánh giá thông tin, cung cấp kịp thời cho các nhà 

quản trị thông qua hệ thống báo cáo kế toán quản trị, các bảng báo cáo phân 

tích tình hình tài chính DN.  

1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp 

1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán  

- Lĩnh vực SXKD của DN;  

- Đặc điểm tổ chức và quy trình hoạt động SXKD của DN;  



- Quy mô và phạm vi địa bàn hoạt động SXKD của DN; 

- Mức độ phân cấp quản lý kinh tế, tài chính nội bộ DN;  

- Khối lƣợng, tính chất, mức độ phức tạp của các nghiệp vụ tài chính; 

- Biên chế BMKT và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ;  

- Trình độ trang thiết bị, sử dụng các phƣơng tiện kỹ thuật. 

Tổ chức BMKT doanh nghiệp cần thực hiện theo các nguyên tắc sau:  

- Đảm bảo phù hợp với quy định pháp lý về kế toán của Nhà nƣớc; 

- Đảm bảo sự chỉ đạo toàn diện, tập trung, thống nhất công tác kế toán, 

thống kê thông tin kinh tế trong DN của kế toán trƣởng;  

- Phải gọn nhẹ, hợp lý, đúng năng lực;  

- Phải phù hợp với tổ chức SXKD và yêu cầu quản lý của DN;  

- Tạo điều kiện cơ giới hóa công tác kế toán.  

Theo giáo trình Kế toán Tài chính [2, tr18], nội dung của tổ chức BMKT 

trong DN hiện nay bao gồm những công việc chính sau:  

 Lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán: Hiện nay trong doanh 

nghiêp, BMKT có thể đƣợc tổ chức theo một trong các mô hình: Mô hình tổ 

chức BMKT tập trung; Mô hình tổ chức BMKT phân tán; Mô hình tổ chức 

BMKT vừa tập trung vừa phân tán. 

 Xây dựng đội ngũ nhân sự cho bộ máy kế toán: Xây dựng đội ngũ 

nhân sự cho BMKT chính là xác định biên chế trong BMKT của đơn vị; đồng 

thời phân công các bộ phận kế toán trong phòng kế toán và phân công nhiệm 

vụ của từng cán bộ, nhân viên kế toán. Đội ngũ nhân sự trong BMKT bao 

gồm kế toán trƣởng và các nhân viên kế toán.  

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán: Công tác quản  

lý kế toán có đƣợc nhanh chóng, kịp thời hay không phụ thuộc rất nhiều vào 

các công cụ, phƣơng tiện phục vụ cho việc xử lý số liệu, tổng hợp số liệu của 

DN.  

 Tổ chức công tác KTTC và KTQT:  

Mô hình tách biệt giữa KTTC và KTQT, mô hình kết hợp giữa KTTC và 



KTQT, mô hình hỗn hợp. 

1.2.2. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

Tổ chức CTKT có ý nghĩa lớn với TCCTKT trong các mặt sau:  

- Về mặt pháp lý: Tổ chức tốt CTKT là đảm bảo, nâng cao tính pháp lý 

của thông tin kế toán từ giai đoạn ban đầu của công tác kế toán trong DN;  

- Về mặt quản lý: Tổ chức tốt các CTKT chính là tạo lập hệ thống thông 

tin hợp pháp cho việc thực hiện có hiệu quả công tác quản lý trong DN; 

- Về mặt kế toán: Tổ chức tốt CTKT giúp các thông tin đƣợc ghi chép 

trong SKT có những minh chứng rõ ràng, hợp lệ và có giá trị, đồng thời tạo 

điều kiện để mã hóa thông tin và áp dụng CNTT vào công tác kế toán.  

Để tổ chức chứng từ kế toán, DN cần dựa trên những nguyên tắc sau:  

- Phải căn cứ vào quy mô SXKD, loại hình hoạt động, trình độ, cách 

thức tổ chức quản lý của DN để xác định số lƣợng, chủng loại CTKT và trình 

tự luân chuyển chứng từ phù hợp; 

- Phải căn cứ vào yêu cầu quản lý tài sản và các thông tin về tình hình 

biến động tài sản để tổ chức sử dụng chứng từ thích hợp và luân chuyển giữa 

các bộ phận có liên quan trong DN;  

- Phải căn cứ vào nội dung và đặc điểm của từng loại chứng từ để xây 

dựng quy trình luân chuyển chứng từ phù hợp với từng loại;  

- Phải căn cứ vào chế độ Nhà nƣớc để tăng cƣờng tính pháp lý của 

CTKT và bảo đảm cho chứng từ là căn cứ pháp lý quan trọng trong việc ghi 

SKT, cung cấp thông tin cho công tác quản lý trong DN.  

1.2.2.1. Về công tác kế toán tài chính 

* Xác định danh mục chứng từ kế toán 

* Tổ chức hạch toán ban đầu 

* Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán 

* Tổ chức quản lý, lưu trữ và hủy chứng từ kế toán 

1.2.2.2. Về công tác kế toán quản trị 



1.2.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

1.2.3.1. Về công tác kế toán tài chính 

* Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán sử dụng trong doanh nghiệp 

* Xác định nguyên tắc và phương pháp kế toán chủ yếu để tổ chức xử lý, 

ghi nhận và tổng hợp thông tin trên các tài khoản kế toán 

1.2.3.2. Về công tác kế toán quản trị 

1.2.4. Tổ chức hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán 

1.2.4.1. Về công tác kế toán tài chính 

Hình thức kế toán thực chất là hệ thống SKT, bao gồm số lƣợng và kết 

cấu các loại sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ trong việc ghi chép, tổng hợp, hệ 

thống hóa số liệu từ các CTKT theo một trình tự và phƣơng pháp nhất định 

nhằm cung cấp các số liệu cần thiết cho việc lập các báo cáo kế toán 

1.2.4.2. Về công tác kế toán quản trị 

SKT quản trị không những phải phản ánh các thông tin quá khứ mà cần 

chú trọng đến các thông tin tƣơng lai. SKT quản trị cần đƣợc thiết kế theo yêu 

cầu quản lý nội bộ và theo từng chỉ tiêu cụ thể. Các chỉ tiêu này phải đƣợc sắp 

xếp theo trình tự hợp lý và khoa học theo yêu cầu quản lý cũng nhƣ sự thuận 

tiện trong việc trình bày, tổng hợp, báo cáo và sử dụng thông tin. SKT quản 

trị còn cần phản ánh đƣợc các chỉ tiêu dự toán, kế hoạch, định mức nhằm đảm 

bảo cơ sở cho việc kiểm tra tình hình thực hiện dự toán, kế hoạch, định mức.  

1.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 

Báo cáo kế toán cung cấp thông tin chủ yếu cho các đối tƣợng bên ngoài 

DN là báo cáo tài chính, báo cáo kế toán chỉ cung cấp thông tin kế toán phục 

vụ cho yêu cầu quản lý nội bộ DN là báo cáo KTQT.  

1.2.5.1. Về công tác kế toán tài chính 

1.2.5.2. Về công tác kế toán quản trị 

1.2.6. Tổ chức kiểm tra và phân tích thông tin kế toán 

1.2.6.1. Về công tác kế toán tài chính 



1.2.6.2. Về công tác kế toán quản trị 

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

CHƢƠNG 2 : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ 

TOÁN TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT 

QUẢNG NAM 

 

2.1. Tổng quan về Trung tâm kinh doanh VNPT – Quảng Nam 

2.1.1. Sơ lƣợc về quá trình hình thành và phát triển TTKD – Quảng Nam 

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm kinh doanh VNPT-Quảng Nam 

2.1.3. Chính sách kế toán tại Trung tâm Kinh doanh VNPT - Quảng Nam 

2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại TTKD Quảng Nam 

2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 

Tổ chức bộ máy kế toán tại TTKD Quảng Nam theo mô hình tổ chức 

hỗn hợp vừa tập trung, vừa phân tán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy kế toán tại TTKD Quảng Nam 
                                                                                (Nguồn: Phòng Kế hoạch - Kế Toán)  

 

2.2.2. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán  

2.2.2.1. Về tổ chức kế toán tài chính 

2.2.2.2. Về tổ chức kế toán quản trị 

Phó Trƣởng Phòng 

Kế toán trƣởng, Trƣởng Phòng 

Kế toán tổng hợp 

Kế toán thanh 

toán 

Kế toán TSCĐ, hàng 

tồn kho 

Kế toán doanh thu , 

thuế 

Kế toán chi 

phí, CSKH 

Kế toán công nợ Kế toán tiền lƣơng Kế toán quỹ, công đoàn 

Kế toán đơn vị cơ sở 



2.2.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

2.2.3.1. Về tổ chức kế toán tài chính 

2.2.3.2. Về tổ chức kế toán quản trị  

2.2.3.3. 2.2.4. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán và sổ kế toán  

2.2.4.1. Về tổ chức kế toán tài chính  

2.2.4.2. Về tổ chức kế toán quản trị 

2.2.5. Tổ chức hệ thống Báo cáo kế toán 

2.2.5.1. Về tổ chức kế toán tài chính 

2.2.5.2. Về tổ chức kế toán quản trị 

2.2.6. Tổ chức kiểm tra và phân tích thông tin kế toán 

2.2.6.1. Về tổ chức kế toán tài chính 

2.2.6.2. Về tổ chức kế toán quản trị 

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

2.3. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại TTKD Quảng 

Nam  

2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc 

2.3.1.1. Về công tác kế toán tài chính 

2.3.1.2. Về công tác kế toán quản trị 

2.3.2. Một số mặt tồn tại, hạn chế 

2.3.2.1. Về công tác kế toán tài chính 

2.3.2.2. Về công tác kế toán quản trị 

CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG 

TÁC KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH 

VNPT-QUẢNG NAM 
3.1. Định hướng tổ chức SXKD của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

nam trong giai đoạn từ 2020-2030 
Về mục tiêu của chiến lƣợc: Những DNVT trong nƣớc cần tập trung nghiên cứu áp 

dụng công nghệ hiện đại trên thế giới vào sản xuất. Khi đó khách hàng sử dụng dịch 

vụ viễn thông là: Cá nhân, tổ chức, cơ quan an ninh...sẽ có cơ hội tiếp cận với 

những công nghệ hiện đại của thế giới nhằm rút ngắn khoảng cách trí thức giữa Việt 

Nam với các nƣớc phát triển trên thế giới hiện nay. Đứng trƣớc vấn đề đó yêu cầu 



các DNVT phải xây dựng cho mình một cơ sở hạ tầng vững chắc là góp phần rất lớn 

vào quá trình phát triển đất nƣớc trong thời đại mới. Dựa trên nền tảng đầu tƣ cơ sở 

hạ tầng tốt sẽ giúp cho các DNVT cung cấp dịch vụ tốt nhất cho ngƣời sử dụng với 

giá phù hợp mà ngƣời sử dụng có thể chấp nhận đƣợc. Ngoài mục đích kinh doanh 

những DNVT còn có nhiệm vụ quan trọng là phƣơng tiện hữu hiệu trong việc bảo 

vệ quốc phòng và an ninh quốc gia. 

Mục tiêu cụ thể của chiến lƣợc phát triển VNPT cho giai đoạn 2020-2025 và tầm 

nhìn 2030 theo văn bản số 1400/VNPT-TCCL, ngày 28/3/2018. 

+ Đến 2020, tốc độ tăng trƣởng doanh thu bình quân trên 

6,5%/năm, tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận bình quân trên 10,8%/năm 

+ Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trƣởng doanh thu bình quân 

trên 7,7%/năm, tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận bình quân trên 11%/năm. 

+ Phấn đấu đến năm 2025, tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu 

tƣơng đƣơng với các DN cùng ngành nghề, đạt mức chuẩn thế giới ” 

Nhà nƣớc chú trọng trong việc xây dựng ngành Bƣu chính viễn thông là 

ngành mũi nhọn kinh tế sẽ đóng góp vào tăng trƣởng GDP của cả nƣớc. Ngành 

này sẽ tạo nhiều việc làm cho ngƣời lao động trong nƣớc và các quốc gia khác 

trong khu vực. 

3.2. Yêu cầu cơ bản hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm 

Kinh doanh VNPT-Quảng Nam 

3.3. Giải pháp hoàn thiện TCCTKT tại TTKD – VNPT Quảng Nam 

3.3.1. Mô hình kế toán của đơn vị tổ chức theo mô hình hỗn hợp vừa tập 

trung, vừa phân tán. Vì vậy đòi hỏi công tác tổ chức BMKT phải phù hợp với 

quy định của Tập đoàn về thực hiện chế độ kế toán theo các cấp; phù hợp với 

tổ chức bộ máy SXKD và quản lý tại TTKD Quảng Nam trên những nội 

dung: 

Thứ nhất, phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng cho các nhân viên kế 

toán trong bộ máy kế toán tại TTKD Quảng Nam. 

Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chú trọng công tác 

đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ kế toán; xây dựng 



bộ tiêu chuẩn đánh giá, phân loại kế toán trên cơ sở quy định, hướng dẫn 

hiện hành; tăng cường kỷ luật công tác, lấy hiệu quả công tác làm trọng tâm. 

Thứ ba, nâng cao trình độ của cán bộ kế toán trong đơn vị 

Thứ tư, áp dụng ma trận RACI trong phân rã trách nhiệm công việc tới 

các bộ phận để minh bạch hóa thông tin, phân rõ trách nhiệm của các khâu 

trong công tác quản lý.  

3.3.2. Không thực hiện sử dụng cặp tài khoản 1366, 3366 để theo dõi chi tiết 

các khoản phải thu, phải trả nội bộ giữa các đơn vị. Các khoản công nợ 

nội bộ đƣợc thực hiện thông qua việc kiểm soát, xác nhận số liệu trên 

hệ thống thông tin quản lý tài chính. Để thay thế việc sử dụng tài khoản 

này trong công tác quản lý số liệu kinh tế phát sinh, cần phải quy định 

rõ nhiệm vụ, chức năng của từng khâu, từng đầu mối nghiệp vụ, cụ thể: 

+ Đơn vị quản lý (đơn vị gốc phát sinh số liệu): là đơn vị chịu trách 

nhiệm theo dõi, quản lý biến động của dữ liệu kế toán. 

+ Đơn vị hạch toán là đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ hạch toán đối với 

từng loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh cụ thể trong mô hình quản lý dữ 

liệu hạch toán tập trung do các giao dịch nội bộ có liên quan đến nhiều 

đơn vị quản lý, việc hạch toán chỉ thực hiện 01 lần duy nhất nên cần 

giao nhiệm vụ cho 01 đơn vị hạch toán.  

3.3.3. Hiện nay, Tập đoàn, Tổng công ty cũng nhƣ TTKD VNPT- Quảng 

Nam đã phát triển khá nhiều phần mềm, các ứng dụng tiện ích, công 

nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh, điển hình nhƣ: CSS, 

CCBS, VNPT-CA… Báo cáo hóa đơn, thuế GTGT đầu ra; báo cáo thu 

nhập, tiền lƣơng các đối tƣợng, Gắn thẻ QRCode lên các tài sản, CCDC 

để quản lý. Tuy nhiên cần nghiên cứu hệ thống văn bản pháp lý để tiếp 

tục hoàn thiện trên một số nội dung: 

- Hƣớng tới việc số hóa các hợp đồng khách hàng sử dụng dịch vụ 

VT-CNTT. Hàng năm số lƣợng hợp đồng với khách hàng mới sử 

dụng DV-VTCNTT của khách hàng khoảng 200.000 hợp đồng. Với 



lƣợng hợp đồng này, hàng năm đơn vị tốn kém rất nhiều ấn phẩm và 

diện tích lƣu trữ cũng nhƣ công tác tìm kiếm. Vì vậy Trung tâm cần 

nghiên cứu vấn đề pháp lý để có thể triển khai hợp đồng ký số tới 

khách hàng. 

- Công tác lƣu trữ chứng từ điện tử cần đƣợc nghiên cứu để có thể xây 

dựng thêm các Module liên kết với hệ thống TTQLTC của đơn vị và 

áp dụng một số loại chứng từ điện tử trong công tác lập, quản lý và 

lƣu trữ nhằm tối ƣu hóa công việc trong quản lý. 

- Tiếp tục ứng dụng hệ thống CNTT trong quản lý trang thiết bị cấp 

cho khách hàng, định vị vệ tinh để có thể xác định chính xác trong 

công tác quản lý tình trạng thiết bị của khách hàng, giúp cho đội ngũ 

kế toán khi thực hiện công tác kiểm kê cói thể xác định tình trạng và 

vị trí đặt thiết bị. Hạn chế thời gian phải lập báo cáo thủ công. 

- Hoàn thiện hơn khả năng kết nối khai thác dữ liệu nhằm đảm bảo có 

sự thống nhất giữa thông tin số liệu do các bộ phân liên quan cung 

cấp. 

 

 

 


