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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ 

thống công cụ quản lý, thực hiện chức năng cung cấp thông tin kinh 

tế, tài chính cho các nhà quản trị thông qua hệ thống báo cáo gọi là 

báo cáo kế toán quản trị. Thông tin mà kế toán quản trị cung cấp là 

cơ sở cho các nhà quản trị đƣa ra các quyết định trong quá trình điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

Tại Công ty Cổ phần tập đoàn Trƣờng Thịnh, kế toán quản trị 

hầu nhƣ chỉ mới tập trung vào việc xây dựng các dự toán chi phí, vì 

đây là cơ sở để nhà quản trị định ra mức giá bỏ thầu. Còn các nội 

dung khác của kế toán quản trị nhƣ xử lý thông tin chi phí phục vụ 

nhà quản trị ra quyết định, lập báo cáo kế toán quản trị nhằm kiểm 

soát chi phí thì chƣa đƣợc quan tâm đúng mực, do vậy, công tác kế 

toán quản trị tại Công ty chƣa phát huy đƣợc vai trò thực sự của nó. 

Từ thực tế đó, đề tài “Xây dựng báo cáo kế toán quản trị tại 

Công ty Cổ phần tập đoàn Trƣờng Thịnh” đƣợc lựa chọn nghiên 

cứu nhằm giúp công ty thiết lập đƣợc hệ thống báo cáo kế toán quản 

trị có chất lƣợng, phù hợp với tình hình, đặc điểm hoạt động và phục 

vụ tốt hơn cho công tác quản lý.   

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về kế 

toán quản trị và báo cáo kế toán quản trị. 

- Thông qua nghiên cứu, đánh giá thực trạng báo cáo kế toán 

quản trị tại Công ty Cổ phần tập đoàn Trƣờng Thịnh, đề xuất những 

giải pháp nhằm hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị, góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác kế toán quản trị ở Công ty. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 



 2 

- Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu những 

vấn đề lý luận về báo cáo kế toán quản trị, thực trạng công tác lập 

báo cáo kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần tập đoàn Trƣờng Thịnh. 

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống báo 

cáo kế toán quản trị trong hoạt động xây lắp của Công ty Cổ phần tập 

đoàn Trƣờng Thịnh. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu  

  Tác giả sử dụng những phƣơng pháp cụ thể nhƣ: phƣơng 

pháp thống kê, phân tích, tiếp cận thực tế để thu thập thông tin, tổng 

hợp, so sánh lý luận với thực tiễn, ... 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán quản trị và báo 

cáo kế toán quản trị.  

- Nghiên cứu thực trạng công tác lập báo cáo kế toán quản trị 

tại Công ty Cổ phần tập đoàn Trƣờng Thịnh. 

- Xuất phát từ những căn cứ khoa học, các giải pháp hoàn 

thiện báo cáo kế toán quản trị đƣợc xây dựng trong luận văn có khả 

năng áp dụng nhằm tăng cƣờng thông tin hữu ích cho các nhà quản 

trị trong việc ra các quyết định kinh doanh. 

6. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận chung, luận văn gồm 3 chƣơng: 

Chương 1: Lý luận chung về báo cáo kế toán quản trị trong 

các doanh nghiệp xây lắp 

Chương 2: Thực trạng công tác lập báo cáo kế toán quản trị tại 

Công ty Cổ phần tập đoàn Trƣờng Thịnh 

Chương 3: Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại Công ty Cổ 

phần tập đoàn Trƣờng Thịnh 
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CHƢƠNG 1 

 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (KTQT) 

1.1.1. Khái niệm, bản chất KTQT 

KTQT là một phân hệ không thể tách rời trong hệ thống thông 

tin kế toán, là một khoa học xử lý, cung cấp thông tin về hoạt động 

sản xuất kinh doanh phục vụ cho các nhà quản trị trong việc lập kế 

hoạch, điều hành, quản lý hoạt động kinh tế, tài chính trong phạm vi 

nội bộ doanh nghiệp. 

1.1.2. Đối tƣợng KTQT 

KTQT nghiên cứu sâu về chi phí của doanh nghiệp theo các 

góc độ khác nhau với mục đích kiểm soát và quản lý chi phí một 

cách chặt chẽ nhằm tối thiểu hóa chi phí. 

KTQT các yếu tố sản xuất nhƣ vật tƣ, tài sản, lao động, tiền 

vốn… nhằm khai thác tối đa các tiềm lực của doanh nghiệp đảm bảo 

chi phí bỏ ra thấp nhất nhƣng mang lại kết quả cao nhất. 

KTQT xây dựng các trung tâm trách nhiệm, phân tích chi phí, 

sản lƣợng, doanh thu, lợi nhuận để quản lý hiệu quả các mặt hoạt 

động của doanh nghiệp. 

KTQT phân tích và lựa chọn các phƣơng án tối ƣu làm cơ sở 

cho các quyết định kinh doanh của nhà quản trị doanh nghiệp trong 

ngắn hạn và dài hạn. 

1.1.3. Các phƣơng pháp nghiệp vụ đƣợc sử dụng trong 

KTQT 

- Thiết kế thông tin thành dạng so sánh được 

- Phân loại chi phí 

- Trình bày mối quan hệ giữa các thông tin kế toán dưới dạng 

phương trình, đồ thị 
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1.1.4. KTQT với chức năng quản lý 

Quá trình quản lý doanh nghiệp bắt đầu từ khâu lập kế hoạch 

đến thực hiện, kiểm tra, đánh giá rồi sau đó quay trở lại lập kế hoạch 

cho kỳ sau. Các chức năng này đều xoay quanh việc ra quyết định. 

Để có những quyết định đúng đắn, hiệu lực đòi hỏi nhà quản trị phải 

có đầy đủ thông tin, trong đó thông tin KTQT là nguồn cung cấp chủ 

yếu và hiệu quả nhất. 

1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

CỦA CÁC DNXL VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA NÓ ĐẾN KTQT 

1.3. PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG CÁC DNXL 

1.3.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động 

- Chi phí sản xuất:  + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  

+ Chi phí nhân công trực tiếp 

+ Chi phí sử dụng máy thi công 

+ Chi phí sản xuất chung 

- Chi phí ngoài sản xuất: + Chi phí bán hàng  

 + Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

1.3.2. Phân loại chi phí theo khả năng quy nạp chi phí vào 

các đối tƣợng chịu chi phí 

- Chi phí trực tiếp 

- Chi phí gián tiếp 

1.3.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với báo cáo tài 

chính 

- Chi phí sản phẩm 

- Chi phí thời kỳ 

1.3.4. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 

- Biến phí (Chi phí khả biến/chi phí biến đổi) 

- Định phí (Chi phí bất biến/chi phí cố định) 

- Chi phí hỗn hợp 
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1.3.5. Một số cách phân loại chi phí khác 

a. Phân loại chi phí căn cứ vào mối quan hệ của chi phí với 

đối tượng chịu chi phí 

- Chi phí trực tiếp  

- Chi phí gián tiếp  

b. Phân loại chi phí căn cứ vào mối quan hệ của chi phí với 

mức độ kiểm soát của nhà quản trị 

- Chi phí kiểm soát được 

- Chi phí không kiểm soát được  

c. Phân loại chi phí căn cứ vào mối quan hệ của chi phí với 

các quyết định kinh doanh 

- Chi phí lặn  

- Chi phí chênh lệch  

- Chi phí cơ hội 

1.4. BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DNXL 

1.4.1. Khái niệm, bản chất báo cáo KTQT 

Báo cáo KTQT là loại báo cáo kế toán phản ánh một cách chi 

tiết, cụ thế tình hình tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, công nợ 

và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo yêu cầu 

quản lý cụ thể của các cấp quản trị khác nhau trong doanh nghiệp.  

Nhƣ vậy, bản chất của báo cáo KTQT: 

Báo cáo KTQT đƣợc lập xuất phát từ nhu cầu thông tin của 

nhà quản trị trong quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp.  

Báo cáo KTQT là hệ thống thông tin đƣợc tổng hợp từ sổ sách 

KTQT và đƣợc trình bày theo yêu cầu của nhà quản trị. 

 Báo cáo KTQT chỉ sử dụng riêng cho các nhà quản trị doanh 

nghiệp nên những báo cáo này không nhất thiết phải tuân theo các 

nguyên tắc kế toán đƣợc chấp nhận rộng rãi hiện nay. 

1.4.2. Tác dụng của báo cáo KTQT 
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 - Hệ thống báo cáo KTQT cung cấp những thông tin kinh tế - 

tài chính cần thiết, giúp nhà quản trị doanh nghiệp kiểm tra một cách 

toàn diện và có hệ thống tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình 

thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - tài chính chủ yếu của doanh nghiệp. 

 - Hệ thống báo cáo KTQT cung cấp những thông tin cần thiết 

giúp quản trị doanh nghiệp và các nhà chuyên môn phân tích mọi 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đánh giá một 

cách khách quan toàn diện quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, 

xác định chính xác kết quả cũng nhƣ hiệu quả của mọi hoạt động 

kinh doanh. 

 - Dựa vào hệ thống báo cáo KTQT, nhà quản trị doanh nghiệp 

có thể phát hiện những tiềm năng về kinh tế - tài chính, dự đoán tình 

hình sản xuất kinh doanh cũng nhƣ xu hƣớng vận động của doanh 

nghiệp. 

 - Hệ thống báo cáo KTQT cung cấp những tài liệu, số liệu 

quan trọng và cần thiết giúp cho các cấp quản trị khác nhau trong nội 

bộ doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế 

hoạch đầu tƣ, các dự toán sản xuất kinh doanh ngắn hạn cũng nhƣ 

dài hạn của doanh nghiệp. 

1.4.3. Yêu cầu của hệ thống báo cáo KTQT 

 Hệ thống báo cáo KTQT phải đảm bảo cung cấp thông tin hữu 

ích nhất cho nhà quản trị. 

 Báo cáo KTQT đƣợc xây dựng phải thích hợp với mục tiêu 

hoạt động cụ thể của từng đơn vị. 

 Báo cáo KTQT phải có tính linh hoạt, nghĩa là phải đƣợc thiết 

kế riêng cho từng cấp quản trị, từng bộ phận, từng hoạt động, hoặc 

một quyết định cụ thể nào đó của doanh nghiệp. 

1.4.4. Hệ thống báo cáo KTQT trong các DNXL 

a. Báo cáo dự toán 



 7 

- Dự toán doanh thu các công trình, hạng mục công trình  

-  Dự toán chi phí xây lắp 

- Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Dự toán nhu cầu vật liệu 

- Dự toán kết quả kinh doanh 

- Dự toán tiền 

b. Báo cáo thực hiện 

- Báo cáo sản xuất 

           - Báo cáo tình hình sử dụng vật tƣ, lao động, máy móc thiết bị 

           - Báo cáo giá thành 

- Báo cáo kết quả kinh doanh 

c. Báo cáo KTQT phục vụ cho việc ra quyết định  

- Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận  

- Báo cáo KTQT phục vụ cho việc định giá khi đấu thầu 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 

Chƣơng 1 tác giả đã tập trung nghiên cứu, hệ thống hoá 

những vấn đề lý luận cơ bản về KTQT và báo cáo KTQT. Trƣớc hết, 

tác giả trình bày và phân tích khái niệm, bản chất, chức năng, vai trò 

của KTQT, báo cáo KTQT trong các doanh nghiệp nói chung. Đồng 

thời, trình bày cụ thể về các loại báo cáo KTQT trong doanh nghiệp 

xây lắp. Những lý luận này là cơ sở để tác giả đi sâu nghiên cứu thực 

tế công tác lập báo cáo KTQT tại Công ty Cổ phần tập đoàn Trƣờng 

Thịnh. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống báo 

cáo KTQT tại đơn vị, giúp nhà quản trị có đầy đủ thông tin để thực 

hiện tốt chức năng của mình.   
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO KTQT TẠI 

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƢỜNG THỊNH 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ  PHẦN TẬP ĐOÀN TRƢỜNG 

THỊNH 

2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm hoạt 

động của Công ty Cổ phần tập đoàn Trƣờng Thịnh 

Công ty Cổ phần tập đoàn Trƣờng Thịnh, thành lập ngày 12 

tháng 6 năm 1993 theo Quyết định số 496/QĐ-UB ngày 12/06/1993 của 

UBND tỉnh Quảng Bình. 

Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 

- Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông đƣờng bộ, cảng 

biển đƣờng thủy, thuỷ lợi, đƣờng ống cấp thoát nƣớc, lắp đặt thiết bị; 

- Khai thác sản xuất vật liệu xây dựng: đá, bê tông nhựa; 

- Tƣ vấn khảo sát địa hình, địa chất thuỷ văn; Tƣ vấn thẩm tra, 

lập dự án đầu tƣ các dự án xây dựng thuộc ngành giao thông vận tải 

từ báo cáo nghiên cứu khả thi đến thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công; 

- Thiết kế công trình cầu đƣờng, cảng, đƣờng thuỷ; Tƣ vấn 

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, điện đến 220KV; 

Kiểm định các công trình; 

- Thiết kế sản phẩm công nghiệp, giao thông vận tải (khi có đủ 

điều kiện của các ngành chức năng cho phép); 

2.1.2. Tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty  

a. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 

Bộ máy quản lý của Công ty đƣợc tổ chức gọn nhẹ, hệ thống 

điều hành chỉ huy trực tuyến xuyên suốt từ trên xuống dƣới. Cụ thể, 
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cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty thể hiện qua sơ đồ sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty  

Ghi chú:                                    Quan hệ trực tuyến 

                                              Quan hệ chức năng 

Các đơn vị trực thuộc gồm: 

+ Ban chỉ huy công trƣờng (số 1,2,3,5)  

+ Đội xây dựng (số 7, 9, 10)  

+ Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. 

b. Tổ chức quá trình sản xuất kinh doanh  

Tại Công ty hiện nay áp dụng hình thức khoán trọn gói, tức là 

sau khi trúng thầu Công ty giao lại việc xây lắp công trình cho các 

Ban chỉ huy công trƣờng hoặc Đội xây lắp cấp dƣới thông qua việc 

ký kết "Hợp đồng giao khoán nội bộ".  

ĐHĐ CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 BAN GIÁM ĐỐC 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG 

QUẢN 

LÝ 

DỰ 

ÁN 

   ĐẦU 

   TƢ 

 

 

PHÒNG 

TÀI 

CHÍNH 

KẾ  

TOÁN 

 

 

PHÒNG 

THIẾT 

BỊ - 

VẬT 

TƢ 

 

 

PHÒNG 

KỸ 

THUẬT 

 

 

PHÒNG 

TỔ 

CHỨC 

HÀNH 

CHÍNH 

 

PHÒNG 

KINH 

TẾ - 

KẾ 

HOẠCH 
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Sau khi đồng ý với đơn giá giao khoán, đơn vị trực thuộc tiến 

hành lập kế hoạch thi công gửi Công ty và triển khai thi công. Trên 

cơ sở kế hoạch của các đội thi công, Công ty cân đối cấp vốn, biện 

pháp thi công cho từng đơn vị. Đơn vị xây lắp có trách nhiệm hoàn 

thành công việc đƣợc giao, có thể tự mình quyết định huy động các 

nguồn lực phục vụ thi công: mua vật tƣ, thuê lao động, ....  

Hàng tháng, Ban chỉ huy công trình lập báo cáo tình hình thi 

công các công trình gửi về Công ty để đối chiếu với kế hoạch tiến độ 

thi công, định mức thiết kế.  

 Định kỳ, Ban chỉ huy công trƣờng và Phòng kỹ thuật công ty 

độc lập gửi báo cáo về tình hình thi công, khối lƣợng thực hiện, chất 

lƣợng công trình cho Ban giám đốc.  

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán của Công ty 

a. Tổ chức bộ máy kế toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 

b. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty  

Hiện nay, công tác kế toán tại Công ty hiện nay hấu hết đều 

đƣợc thực hiện trên phần mềm kế toán EFFECT.  

Kế toán trƣởng 

Kế toán 

thanh toán, 

công nợ 

Kế toán tổng hợp 

Kế toán 

vật tƣ, 

TSCĐ 

 

Kế toán 

tiền lƣơng 

 

Kế toán 

thuế 

 

Thủ 

quỹ 

 

Kế toán các đơn vị trực thuộc 
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2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO KTQT TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƢỜNG THỊNH 

2.2.1. Thực trạng công tác lập báo cáo KTQT tại Công ty 

Cổ phần tập đoàn Trƣờng Thịnh 

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh  

- Kế hoạch sản lượng xây lắp 

Để có thông tin phục vụ việc quản lý doanh thu, Công ty yêu 

cầu các đơn vị thành viên, căn cứ vào kết quả thực hiện năm trƣớc, 

kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiến độ thi công các công trình trong 

năm tới, lập kế hoạch sản lƣợng, doanh thu. Sau đó, gửi lên phòng 

Kinh tế – Kế hoạch kiểm tra và tổng hợp báo cáo Ban giám đốc công ty. 

Kế hoạch này giúp Ban quản lý Công ty có cơ sở theo dõi tình 

hình sản xuất của các đơn vị, nhất là về mặt sản lƣợng, đồng thời, 

kiểm tra đƣợc tiến độ thực hiện của các công trình nhằm có biện 

pháp điều tiết kịp thời khi cần. 

- Kế hoạch chi phí 

+ Dự toán chi phí hoạt động xây lắp 

Dự toán xây lắp đƣợc lập căn cứ vào hồ sơ thiết kế, hệ thống 

định mức và kinh nghiệm thi công các công trình trƣớc của đơn vị. 

Tại Công ty Cổ phần tập đoàn Trƣờng Thịnh, Phòng Kinh tế - Kế 

hoạch có nhiệm vụ lập dự toán đấu thầu, tập hợp hồ sơ liên quan đến 

đấu thầu và tham dự mở thầu theo thời gian quy định. Phòng Tài 

chính - Kế toán có nhiệm vụ tổng hợp số liệu các phòng ban khác để 

xác định giá thành dự toán. 
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Bảng 2.3. Dự toán chi phí xây lắp 

Công trình: Xây dựng đường Phong Thủy – Lệ Thủy - Quảng Bình 

TT 
Tên công tác  

(vật tƣ) 

Đơn 

 vị 

Khối 

lƣợng 

Định mức hao phí Đơn  

giá 

Thành tiền 

Vật liệu N.công Máy Vật liệu Nhân công Máy 

1 Làm móng lớp dƣới  m3 1139               

  Cấp phối đá dăm  m3   1617,38     514.950 832.870.360     

  Nhân công 4,0/7 công     44,42   286.039   12.705.850   

  Máy ủi 108CV ca       4,78 2.489.651     11.900.530 

  Máy san 108CV ca       0,91 2.205.850     2.007.320 

  Máy lu rung 25T ca       2,39 3.329.569     7.957.670 

  Máy lu bánh lốp 16T  ca       3,87 1.693.167     6.552.560 

2 Beton mặt đƣờng  m3 1135               

  Gỗ làm khe co dãn m3   15,89     6.260.161 99.473.960     

  Nhựa đƣờng kg   3.971,63     20.441 81.184.880     

  Xi măng PC30 kg   471.063,09     1.852 872.643.020     

 ….          

 Tổng cộng             18.224.584.578     2.665.994.103 817.295.104 

(Nguồn: Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thịnh)
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+ Kế hoạch chi phí sản xuất vật liệu xây dựng: Báo cáo này 

đƣợc lập cho từng tháng căn cứ vào sản lƣợng sản xuất dự kiến và 

định mức chi phí đã xây dựng. 

+ Kế hoạch chi phí quản lý doanh nghiệp: Căn cứ vào định 

mức chi phí xây dựng cho các phòng ban, kế hoạch hoạt động kinh 

doanh năm tới, phòng Kinh tế - Kế hoạch lập bảng kế hoạch chi phí 

quản lý doanh nghiệp. 

b. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh 

- Báo cáo thực hiện kế hoạch sản lượng xây lắp 

         Hằng quý, các Ban chỉ huy công trình, đội xây dựng lập báo 

cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sản lƣợng xây lắp của đơn vị 

mình gửi phòng Kinh tế - Kế hoạch (Bảng 2.7). Báo cáo này nhằm 

cung cấp thông tin về tiến độ thi công thực tế so với kế hoạch, đồng 

thời cũng cho thấy tình hình nghiệm thu, thanh quyết toán công trình 

với chủ đầu tƣ. Sau đó, phòng Kinh tế - Kế hoạch lập Bảng tổng hợp 

tình hình thực hiện sản lƣợng xây lắp toàn Công ty gửi Ban giám đốc 

để kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty. (Bảng 2.8) 

- Báo cáo thực hiện chi phí thi công xây lắp 

 + Báo cáo về vật tƣ: 

 Hằng tháng, Ban chỉ huy công trƣờng, Đội xây dựng lập Bảng 

kê chi tiết vật liệu sử dụng của từng công trình, hạng mục công trình 

mà mình quản lý, trong đó, phân loại rõ vật tƣ nhận từ Công ty và vật 

tƣ mua ngoài (Bảng 2.10). Bảng kê này đƣợc gửi cho phòng Kỹ thuật 

để kiểm tra, đối chiếu vật tƣ sử dụng với tiến độ thi công và định 

mức thiết kế của công trình. Phòng Kỹ thuật sẽ có biện pháp điều 

chỉnh nếu thấy lƣợng vật tƣ sử dụng không đúng theo quy định.  
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Bảng 2.9. Bảng kê chi tiết vật liệu sử dụng tháng 1 năm 2014 

Công trình: Xây dựng đường Mai Thủy –An Thủy – Lệ Thủy -  QB 

T 

T 
Tên vật tƣ 

Đơn  

vị 

tính 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền Nhận của  

Công ty 

Mua  

ngoài 

1 Đất nền đƣờng m
3 

10.000  85.000 850.000.000 

2 Đá 1x2 m
3
 452  270.500 122.266.000 

3 Đá 0,5 x 1 m
3
 683  257.100 175.599.300 

4 Đá mạt m
3
 312  120.500 37.596.000 

5 Đá hộc m
3
 1.645  136.500 224.542.500 

 .........        

 Tổng cộng      1.539.213.800 

(Nguồn: Ban chỉ huy công trường số 5 - Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thịnh) 

    + Báo cáo về nhân công: 

Hàng tháng, nhân viên kỹ thuật cùng chỉ huy trƣởng tiến hành 

kiểm tra khối lƣợng công việc và lập báo cáo khối lƣợng thực hiện 

dùng làm căn cứ để lập bản nghiệm thu khối lƣợng hoàn thành. Kế 

toán của Ban chỉ huy công trƣờng, Đội xây dựng căn cứ vào biên 

bản nghiệm thu khối lƣợng hoàn thành tính lƣơng cho ngƣời lao 

động. Bảng tổng hợp lƣơng tháng (Bảng 2.10) là cơ sở để hạch toán 

chi phí nhân công trực tiếp. 

 + Báo cáo chi phí máy thi công:  

Những chi phí phát sinh trong quá trình vận hành máy thi công 

nhƣ tiền lƣơng công nhân vận hành máy, nhiên liệu, vật liệu dùng 

cho máy thì kế toán Ban chỉ huy công trƣờng, Đội xây dựng tập hợp 

trực tiếp cho từng công trình thông qua bảng chi tiết vật tƣ sử dụng 

cho xe máy thi công.  (Bảng 2.11, Bảng 2.12) 
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2.2.2. Đánh giá công tác lập báo cáo KTQT tại Công ty Cổ 

phần tập đoàn Trƣờng Thịnh 

a. Những kết quả đạt được 

- Báo cáo thực hiện kế hoạch sản lƣợng đáp ứng đƣợc yêu cầu 

về xem xét sản lƣợng thực hiện so với kế hoạch, thông tin về tình 

hình thanh toán và công nợ giữa các đơn vị thi công với chủ đầu tƣ. 

- Báo cáo thực hiện chi phí vật tƣ, chi phí nhân công đã cung 

cấp đầy đủ thông tin về chi phí thực tế phát sinh cho từng công trình, 

hạng mục công trình.  

b. Một số hạn chế  

Việc lập dự toán chi phí ở Công ty chỉ cung cấp thông tin về 

giá trị dự toán của công trình là "giá trần", mức giá cao nhất chủ đầu 

tƣ có thể chấp nhận khi xét thầu.  

Việc phân tích chi phí chỉ dừng lại ở việc so sánh chi phí thực 

tế với chi phí dự toán mà chƣa phục vụ cho mục đích ra quyết định.  

Các báo cáo về vật tƣ, lao động mới phản ánh đƣợc chiều 

hƣớng biến động của chi phí mà chƣa đƣa ra đƣợc nguyên nhân 

của sự biến động. 

Chƣa phân loại chi phí theo quan điểm KTQT, chƣa đánh giá 

đƣợc mối quan hệ giữa chi phí với từng mức độ hoạt động nên không 

cung cấp đƣợc thông tin hữu ích cho nhà quản trị trong các quyết 

định quản lý kinh doanh, đặc biệt là trong công tác định giá đấu thầu. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Trong chƣơng 2, luận văn giới thiệu tổng quan về đặc điểm hoạt 

động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý, tổ chức bộ máy kế 

toán của Công ty Cổ phần tập đoàn Trƣờng Thịnh. Đồng thời, đi sâu 

tìm hiểu về thực tế công tác lập báo cáo KTQT tại Công ty. Qua đó luận 

văn đã đƣa ra đƣợc những ƣu điểm và tập trung phân tích những tồn 

tại trong công tác lập báo cáo KTQT tại Công ty. 
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CHƢƠNG 3 

HOÀN THIỆN BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI 

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƢỜNG THỊNH 

3.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN BÁO CÁO 

KTQT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƢỜNG THỊNH 

3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện báo cáo KTQT tại Công 

ty Cổ phần tập đoàn Trƣờng Thịnh 

3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện KTQT và báo cáo 

KTQT ở Công ty Cổ phần tập đoàn Trƣờng Thịnh 

3.2. HOÀN THIỆN BÁO CÁO KTQT TẠI CÔNG TY CỔ 

PHẦN TẬP ĐOÀN TRƢỜNG THỊNH 

3.2.1. Hoàn thiện các báo cáo dự toán tại Công ty Cổ phần 

tập đoàn Trƣờng Thịnh 

a. Dự toán doanh thu 

- Đối với hoạt động xây lắp: căn cứ để lập dự toán doanh thu 

hoạt đông xây lắp là dựa trên khối lƣợng xây lắp dự tính đƣợc chủ 

đầu tƣ nghiệm thu thanh toán nhân với đơn giá trúng thầu. Dự toán 

này có thể lập theo quý, 6 tháng, năm. 

- Đối với hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng: KTQT lập dự 

toán doanh thu trên cở sở lấy khối lƣợng tiêu thụ dự kiến nhân với 

đơn giá bán. Dự toán doanh thu hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng 

thƣờng đƣợc lập theo tháng, quý, năm. 

Dự toán doanh thu giúp Ban quản lý Công ty có cơ sở theo dõi 

tình hình sản xuất của các đơn vị, nhất là về mặt sản lƣợng, đồng 

thời, kiểm tra đƣợc tiến độ thực hiện của các công trình nhằm có biện 

pháp điều tiết kịp thời khi cần thiết. 
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b. Dự toán chi phí  

- Dự toán chi phí hoạt động xây lắp trên cơ sở phân loại chi 

phí theo cách ứng xử  của chi phí:  

Theo cách phân loại này, chi phí xây lắp đƣợc chia thành ba 

loại: chi phí cố định, chi phí biến đổi và chi phí hỗn hợp. Tuy nhiên, 

với đặc thù của SPXL, những khoản chi phí hỗn hợp thƣờng chiếm 

tỷ trọng không đáng kể trong tổng chi phí phát sinh, vì vậy, ta có thể 

coi chi phí này nhƣ là chi phí cố định.  

Bảng 3.3. Bảng phân loại chi phí xây lắp 

Công trình: Xây dựng đường Mai Thủy - An Thủy 

TT Loại chi phí Biến phí Định phí Tổng cộng 

I Chi phí nguyên vật  liệu 119.224.584.578   119.224.584.578 

1 Vật liệu nền đƣờng 66.974.588.313   66.974.588.313 

 Đá dăm0,5x1 2.636.416   2.636.416 

 ............     

2  Vật liệu mặt đƣờng +nút 17.884.928.858   17.884.928.858 

3 Bó vỉa lề + giải phân cách 196.092.649   196.092.649 

4 Hệ thống thoát nƣớc 54.228.633   54.228.633 

5 Hệ thống an toàn 288.324.938   288.324.938 

6 Công tác khoán gọn 33.826.421.187   33.826.421.187 

II Chi phí NC trực tiếp 13.665.994.103   13.665.994.103 

III  CP sử dụng máy thi công 1.385.145.104 6.432.150.000 7.817.295.104 

1 Nhiên liệu 372.655.845   372.655.845 

2 Khấu hao máy thi công   6.432.150.000 6.432.150.000 

3 Tiền lƣơng CN lái máy 1.012.489.259   1.012.489.259 

IV Chi phí sản xuất chung 5.673.655.634 5.841.382.500 11.515.038.134 

1 Chi phí phục vụ thi công 5.673.655.634   5.673.655.634 

 - Lán trại, đƣờng công vụ 4.630.468.637   4.630.468.637 

 ...    

2 Chi phí phục vụ công nhân   1.212.450.000 1.212.450.000 

3 Chi phí quản lý công trường   4.628.932.500 4.628.932.500 

 ….    

 Tổng cộng 139.949.379.419 12.273.532.500 152.222.911.919 
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     Việc phân loại chi phí xây lắp theo cách ứng xử của chi phí là 

cơ sở để KTQT lập dự toán chi phí xây lắp theo phƣơng pháp trực 

tiếp, sẽ rất hữu ích trong quá trình phân tích, đánh giá sử dụng thông 

tin phục vụ cho việc ra quyết định. 

Bảng 3.4. Dự toán CPXL theo phƣơng pháp trực tiếp 

Công trình: Xây dựng đường Mai Thủy - An Thủy  

TT Chỉ tiêu Số tiền 

I Biến phí 139.949.379.419 

1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 119.224.584.578 

2 Chi phí nhân công trực tiếp 13.665.994.103 

3 Chi phí sử dụng máy thi công 1.385.145.104 

4 Biến phí sản xuất chung 5.673.655.634 

II Định phí 21.406.907.214 

 Định phí chung 12.273.532.500 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp (6%) 9.133.374.714 

III Tổng chi phí 161.356.286.633 

IV Thu nhập chịu thuế tính trƣớc (5,5%) 8.874.595.765 

V Giá trị dự toán xây dựng trƣớc thuế 170.230.882.398 

VI Thuế GTGT 17.023.088.240 

VII Giá trị dự toán xây dựng sau thuế 187.253.970.638 

- Dự toán chi phí hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng: 

  Phân loại chi phí sản xuất vật liệu xây dựng theo cách ứng xử 

của chi phí giúp cho KTQT lập đƣợc dự toán linh hoạt cho từng mức 

độ hoạt động khác nhau, qua đó, nhà quản trị có thể đƣa ra các quyết 

định liên quan đến quy mô sản xuất, định giá bán sản phẩm... 

 Chi phí sản xuất đá xây dựng bao gồm: vật liệu chính, vật liệu 

phụ, lƣơng công nhân sản xuất, lƣơng nhân viên quản lý, điện, nƣớc,  

vận chuyển... Trong đó, chi phí về tiền điện là một khoản chi phí hỗn 

hợp, để tách chi phí này thành biến phí và định phí, tác giả sử dụng 
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phƣơng pháp bình quân bé nhất dựa trên số liệu thống kê tiền điện 

phục vụ sản xuất loại đá 0,5 x 1 trong 6 tháng đầu năm 2014.  

Với chi phí tiền điện vừa tách đƣợc và các chi phí khác tính 

trên cơ sở định mức, KTQT lập Bảng phân loại chi phí hoạt động sản 

xuất đá theo cách ứng xử của chi phí (Bảng 3.7) 

Trên cơ sở đó, tính toán đƣợc biến phí sản xuất chung, biến 

phí tiêu thụ và biến phí quản lý, kết hợp với định mức biến phí vật 

liệu và đơn giá lƣơng đƣợc duyệt (Bảng 3.8 và Bảng 3.9), đồng thời, 

dựa vào thông số kỹ thuật trong quá trình sản xuất, xác định hệ số 

quy đổi chi phí cố định của từng loại đá, làm căn cứ tính định phí cho 

từng loại đá (Bảng 3.10), KTQT có thể dự toán linh hoạt cho hoạt 

động sản xuất đá cho tháng tiếp theo nhƣ sau:  

Bảng 3.11.  Dự toán chi phí đơn vị cho từng loại đá 

Loại đá 
Sản 

lƣợng 

Biến phí đơn vị Định phí 

tính cho loại 

đá i 

Chi phí 

đơn vị Biến phí 

sản xuất 

Biến phí 

b. hàng 

Biếnphí 

quản lý 
Cộng 

Đá 0,5 1 3.970 144.629 849 117 145.595 58.386.000 160.302 

Đá 1 2 5.324 140.197 849 117 141.163 51.379.680 150.814 

Đá 4 6 4.610 131.333 849 117 132.299 50.795.820 143.318 

Đá Base 12.660 92.309 849 117 93.275 49.628.100 99.006 

Đá Subbase 3.800 83.245 849 117 84.211 49.044.240 92.667 

Đá mạc 3.196 69.149 849 117 70.115 48.460.380 79.441 

Dự toán linh hoạt này giúp Công ty xác định đƣợc chi phí đơn 

vị ở những mức sản lƣợng khác nhau (Bảng 3.12), qua đó dự tính 

đƣợc chi phí, sản lƣợng và lợi nhuận trong các đơn hàng để nhà quản 

trị có cơ sở trong việc quyết định giá bán một cách hợp lý. 

3.2.2. Hoàn thiện hệ thống báo cáo thực hiện ở Công ty Cổ 

phần tập đoàn Trƣờng Thịnh 

Báo cáo thực hiện ở Công ty Cổ phần tập đoàn Trƣờng Thịnh 
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nên là sự kết hợp các báo cáo thực hiện theo các trung tâm trách 

nhiệm và thể hiện theo mức độ phân cấp quản lý.  

- Trung tâm chi phí: Trung tâm này bao gồm các Ban chỉ huy 

công trƣờng, tổ, đội xây lắp, các phòng ban. Trách nhiệm của trung 

tâm chi phí là phải hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất 

lƣợng và tối thiểu hoá chi phí. Ngƣời trƣởng bộ phận của trung tâm 

phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các khoản chi phí phát sinh tại bộ 

phận mình. Báo cáo tại cấp này phải trình bày rõ tình hình thực hiện, 

biến động của từng loại chi phí. Qua đó, nhà quản trị có cơ sở đánh 

giá đúng thực trạng hoạt động của đơn vị, bộ phận, đồng thời có biện 

pháp kiểm soát chi phí một cách hiệu quả hơn. 

Báo cáo tình hình thực hiện chi phí (Bảng 3.13, Bảng 3.14, 

Bảng 3.15) có thể lập để trình bày số liệu thực tế, dự toán, tính toán 

sự biến động số thực hiện và số dự toán. Số liệu ở cột dự toán đƣợc 

lấy từ các dự toán chi phí kinh doanh, còn số liệu ở cột thực tế đƣợc 

lấy từ báo cáo sản lƣợng thực hiện, báo cáo tiền lƣơng, sổ chi tiết các 

tài khoản có liên quan.  

Các báo cáo này giúp nhà quản trị có thể xác định đƣợc hiệu 

quả tiết kiệm chi phí qua việc so sánh giữa thực tế với dự toán, qua 

đó, đánh giá đƣợc chất lƣợng công tác quản lý của từng Ban chỉ huy, 

tổ đội sản xuất.  

- Trung tâm lợi nhuận: Với trung tâm lợi nhuận, thông tin 

KTQT đƣợc trình bày cần tập trung vào các vấn đề nhƣ: doanh thu, 

chi phí, lợi nhuận. Việc trình bày những thông tin trên là cơ sở đánh 

giá mức độ đóng góp của từng đơn vị vào kết quả chung của Công 

ty, qua đó đƣa ra định hƣớng phát triển phù hợp cho từng đơn vị. 

(Bảng 3.16). 
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Báo cáo này nhằm cung cấp cho nhà quản trị các thông tin về 

tình hình thực hiện chi phí, lợi nhuận của từng công trình, hạng mục 

công trình so với dự toán, từ đó có thể đánh giá hiệu quả hoạt động 

của từng ban chỉ huy công trƣờng. Qua báo cáo có thể xác định đƣợc 

hiệu quả tiết kiệm chi phí của từng công trình, từng ban chỉ huy 

thông qua việc so sánh giữa thực tế với dự toán. 

3.2.3. Xây dựng báo cáo phân tích chi phí phục vụ kiểm soát 

chi phí 

Loại báo cáo này không chỉ trình bày mức biến động chung 

của chi phí mà còn chỉ ra nguyên nhân ảnh hƣởng đến các biến động 

đó.. 

a. Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp giữa thực tế so với 

dự toán gắn với hai nhân tố chính là khối lƣợng nguyên vật liệu trực 

tiếp và đơn giá nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng (Khối lƣợng thi 

công x (nhân) định mức tiêu hao vật liệu). Số liệu trên Bảng 3.17 cho 

ta thấy rõ điều này. 

Báo cáo trên, đã áp dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn xác 

định mức độ ảnh hƣởng của nhân tố lƣợng và giá, từ đó giúp cho 

việc tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp phù hợp. 

b. Đối với chi phí nhân công trực tiếp 

Phân tích chi phí nhân công trực tiếp tƣơng tự nhƣ chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp. (Bảng 3.18) 

Sau khi tìm nguyên nhân gây ra biến động của chi phí nhân 

công trực tiếp, Công ty cần phải xác định những hành động quản lý 

thích hợp. 

c. Đối với chi phí sử dụng máy thi công 

 Biến động chi phí máy thi công giữa thực tế so với dự toán 
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chủ yếu là do ca máy thay đổi. (Bảng 3.19) 

d. Đối với chi phí sản xuất chung  

Khoản mục này có nhiều nội dung chi phí, biến động có thể do 

các nguyên nhân nhƣ thay đổi phƣơng pháp khấu hao tài sản cố định, 

dịch vụ mua ngoài biến động, giá cả vật tƣ.... 

 Nhƣ vậy, qua phân tích biến động các khoản mục chi phí 

trong từng hạng mục công trình, chỉ huy công trƣờng cũng nhƣ các 

cấp quản lý cao hơn dễ dàng đánh giá trách nhiệm của các bộ phận, 

cá nhân có liên quan trong quá trình kiểm soát chi phí thi công. 

3.2.4. Xây dựng báo cáo quản trị phục vụ cho việc lựa chọn 

phƣơng án đấu thầu 

Bảng dự toán chi phí xây lắp theo phƣơng pháp trực tiếp (đã 

trình bày phần 3.2.1) là căn cứ để xác định giá đấu thầu. Tuy vậy, 

nếu Công ty chọn mức giá này thì đảm bảo sẽ có lãi, tuy nhiên mức 

giá này là mức giá trần nên tính cạnh tranh không cao. 

Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp tham gia đấu thầu 

mặc dù đã xác định giá bỏ thầu trong hồ sơ dự thầu, nhƣng đến phiên 

đấu thầu nếu nhận thấy nhà thầu khác có khả năng đƣa ra mức giá 

thấp hơn thì có thể sử dụng thƣ giảm giá. Trong thƣ giảm giá, nhà 

thầu nói rõ tỷ lệ giảm giá so với giá bỏ thầu trong hồ sơ dự thầu. Nhƣ 

vậy nhà quản trị phải quyết định tỷ lệ giảm giá bao nhiêu mà không 

bị lỗ, hay để đạt đƣợc lợi nhuận mong muốn, với báo cáo mối quan 

hệ giữa tỷ lệ giảm giá với kết quả kinh doanh, xác định điểm hòa vốn 

của từng công trình giúp nhà quản trị có đƣợc quyết định chính xác 

về giá đấu thầu. 



 23 

Bảng 3.21. Dự toán mối quan hệ giữa tỷ lệ giảm giá thầu 

và kết quả kinh doanh 

Công trình: Xây dựng đường Mai Thủy – An Thủy 

Chỉ tiêu Theo dự toán 
Phƣơng án 1: 

giảm giá 3% 

Phƣơng án 2: 

giảm giá 5% 

Phƣơng án 3: 

giảm giá 6% 

Giá dự thầu 170.234.272.600 165.127.244.422 161.722.558.970 160.020.216.244 

Biến phí 139.949.379.419 139.949.379.419 139.949.379.419 139.949.379.419 

Số dƣ đảm phí 30.284.893.181 25.177.865.003 21.773.179.551 20.070.836.825 

Định phí 21.406.907.215 21.406.907.215 21.406.907.215 21.406.907.215 

Lợi nhuận 8.877.985.966 3.770.957.788 366.272.336 -1.336.070.390 

Quyết định phƣơng án giá nào để tham gia đấu thầu tùy thuộc 

vào mục tiêu và năng lực cho phép của đơn vị, nhƣng số liệu từ báo 

cáo trên đã phác họa rõ nét mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí, lợi 

nhuận, một căn cứ quan trọng trong công tác quyết định giá đấu thầu. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt đƣợc và những mặt tồn tại cần 

khắc phục trong công tác lập báo cáo KTQT tại Công ty Cổ phần tập 

đoàn Trƣờng Thịnh, chƣơng 3 trình bày về sự cần thiết và những yêu 

cầu của việc hoàn thiện công tác lập báo cáo KTQT tại Công ty. Từ 

đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập báo cáo 

KTQT theo từng loại báo cáo: Báo cáo dự toán, Báo cáo thực hiện, 

Báo cáo phục vụ việc ra quyết định. Những giải pháp này nhằm xây 

dựng cho Công ty có đƣợc một hệ thống báo cáo KTQT phù hợp với 

đặc điểm tình hình hoạt động, năng lực, kinh nghiệm, trình độ khoa 

học kỹ thuật.  



 24 

KẾT LUẬN 

KTQT đã ra đời từ rất lâu và ngày càng khẳng định rõ vai trò 

của mình đối với công tác quản lý trong các doanh nghiệp. Tuy vậy, 

ở Việt Nam, KTQT chƣa đƣợc triển khai một cách đồng bộ, chƣa 

khai thác, phát huy hết ƣu thế của công cụ quản lý khoa học này. Do 

đó, nghiên cứu vận dụng và hoàn thiện công tác KTQT nói chung và 

công tác lập báo cáo KTQT nói riêng là rất cần thiết trong công tác 

quản lý doanh nghiệp. Các báo cáo KTQT cung cấp thông tin toàn 

diện và đầy đủ về tình hình hoạt động cho các nhà quản trị doanh 

nghiệp trong quá trình thực hiện các chức năng của mình. 

Với đề tài: “Xây dựng hệ thống báo cáo KTQT tại Công ty Cổ 

Phẩn tập đoàn Trường Thịnh”, luận văn đã tập trung làm rõ vấn đề 

sau: 

Thứ nhất: Hệ thống hoá cơ sở lý luận chung về KTQT và báo 

cáo KTQT trong doanh nghiệp xây lắp. Những vần đề lý luận cơ bản 

này sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá thực trạng công tác lập báo cáo 

KTQT tại Công ty Cổ phần tập đoàn Trƣờng Thịnh. 

Thứ hai: Trên cơ sở khảo sát thực tế công tác lập báo cáo 

KTQT tại Công ty Cổ phần tập đoàn Trƣờng Thịnh, luận văn đƣa ra 

các đánh giá về ƣu, nhƣợc điểm và chỉ ra nguyên nhân khách quan, 

chủ quan của những hạn chế  trong công tác này tại Công ty. 

Thứ ba: Từ việc phân tích đánh giá thực trạng, luận văn đã 

khẳng định sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập báo cáo KTQT  

phục vụ quản trị nội bộ doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần 

tập đoàn Trƣờng Thịnh nói riêng. Đồng thời, đề xuất các giải pháp 

cơ bản và điều kiện để thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện công 

tác lập báo cáo KTQT tại Công ty.  


