
- 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 
 
 

LÊ THỊ THU HIỀN 
 
 
 

HOÀN THI ỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT  
CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY GIÀY 

THƯỢNG ĐÌNH 

              Chuyên ngành: Kế toán 

                  Mã số: 60.34.30 

 
 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 
 

Người hướng dẫn khoa h ọc: TS. NGUYỄN MẠNH TOÀN 
 
 

Đà Nẵng - Năm 2010 

- 2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Công trình ñược hoàn thành tại:  

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN MẠNH TOÀN  

 

 Phản biện 1:TS Hoàng Tùng 

  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.... 

 Phản biện 2: TS Phan Thị Minh Lý 

  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 

  

 

 

 Luận văn ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm luận văn thạc sĩ 

kinh tế tại Đại học Đà Nẵng vào hồi  11 giờ, ngày 25 tháng 

09 năm 2010. 

 

 

 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: 

 - Trung tâm Thông tin Học liệu, Đại học Đà Nẵng; 

 - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. 



- 3 - 

MỞ ĐẦU 

1.  Tính cấp thiết của ñề tài. 

Công ty Giày Thượng ñình là một doanh nghiệp nhà nước mới chuyển 

từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường nên gặp phải sự cạnh tranh mạnh 

mẽ của rất nhiều doanh nghiệp sản xuất giày lớn khác. Trong bối cảnh ñó, 

muốn tồn tại và phát triển cần phải có rất nhiều các biện pháp khác nhau 

và kiểm soát tốt chi phí sản xuất là một trong các biện pháp quan trọng 

nhất. Thực tế trong hoạt ñộng của Công ty thì vấn ñề kiểm soát chi phí 

chưa ñược thực hiện ñầy ñủ ở trước, trong và sau sản xuất. Xuất phát từ 

thực tế ñó tác giả ñã lựa chọn ñề tài nghiên cứu “Hoàn thiện hệ thống 

kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty giày Thượng ñình”   

2.  Mục tiêu nghiên cứu 

- Về lý luận: Đề tài góp phần làm rõ thêm những khái niệm, nội dung 

về chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất và kiểm soát trong quản 

lý, kiểm soát chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất.  

- Về thực tiễn: Trên cơ sở nghiên cứu các vấn ñề về kiểm soát chi phí 

sản xuất tại Công ty giày Thượng ñình, từ ñó phát hiện ra những tồn tại 

trong việc kiểm soát chi phí sản xuất của Công ty giày Thượng ñình, ñưa 

ra các giải pháp làm căn cứ hoàn thiện hệ thống kiểm soát chi phí sản 

xuất tại Công ty giày Thượng ñình làm ñiển hình. Từ ñó có thể suy rộng 

ra, vận dụng cho các doanh nghiệp sản xuất giày khác. 

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu về ñặc ñiểm 

chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất giày từ ñó ñưa ra nội 

dung, trình tự của quá trình kiểm soát chi phí sản xuất trong quá trình sản 

xuất sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất giày. 

Để thực hiện mục ñích trên, luận văn ñi nghiên cứu những tồn tại 

trong hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất của Công ty giày Thượng ñình. 

4.  Phương pháp nghiên cứu 
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Phương pháp tiếp cận thu thập thông tin: Tiếp cận với các ñịnh mức , dự toán 

chi phí sản xuất và thực tế thực hiện chi phí sản xuất tại Công ty giày Thượng ñình 

nhằm thu thập các thông tin về kiểm soát chi phí sản xuất và các vấn ñề khác ñể 

tìm ra những hạn chế  trong  hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty giày 

Thượng ñình. Để có ñược thông tin này, tác giả sử dụng phương pháp thực 

nghiệm. 

Phương pháp nghiên cứu và trình bày luận văn: Trong quá trình nghiên cứu, 

tác giả ñã sử dụng những phương pháp: Phương pháp duy vật biện chứng, phương 

pháp thống kê, tổng hợp, phân tích ñể tổng hợp, so sánh lý luận và thực tiễn kiểm 

soát chi phí sản xuất tại Công ty giày Thượng ñình. 

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

Luận văn hệ thống hoá lý luận cơ bản về công tác kiểm soát trong quản lý và 

kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. Đồng thời ứng dụng vào  kiểm soát 

chi phí sản xuất giày phù hợp với những ñặc thù của ngành công nghiệp sản xuất 

giày da tại doanh nghiệp sản xuất giày, cụ thể là Công ty giày Thượng ñình. 

- Tìm ra ñược những ưu ñiểm và nhược ñiểm của hệ thống kiểm soát chi phí 

sản xuất tại Công ty giày Thượng ñình từ ñó rút ra kinh nghiệm và nguyên nhân. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất 

tại Công ty giày Thượng ñình, góp phần ñảm bảo và tăng cường tính hiệu quả của 

hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, ñộ tin cậy của các báo cáo tài chính, ñảm bảo và 

tăng cường sự tuân thủ pháp luật, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chi phí 

trong những  năm ñến. 

6.  Kết cấu của luận văn 

Luận văn ngoài phần mở ñầu và kết luận, tài liệu tham khảo, bao gồm 3 

chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận về kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh 

nghiệp 

Chương 2. Thực trạng hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất tại Công 

ty Giày Thượng ñình 

Chương 3. Giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát chi phí sản 

xuất tại Công ty giày Thượng ñình 
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Chương 1 

 CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT 

TRONG DOANH NGHI ỆP 

1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KIỂM SOÁT TRONG QUẢN LÝ. 

1.1.1. Khái quát chung về kiểm soát trong quản lý 

1.1.1.1. Kiểm soát trong quản lý 

      Kiểm soát trong quản lý là sự hợp thành một cách có lôgic các 

phương pháp và sử dụng thông tin ñể ra quyết ñịnh về hoạch ñịnh và 

kiểm soát thúc ñẩy hành vi của người lao ñộng và ñánh giá việc thực 

hiện. Kiểm soát không phải là một giai ñoạn hay một pha của quá trình 

quản lý mà nó ñược thực hiện ở tất cả các giai ñoạn của quá trình này. 

Có thể nói kiểm soát ñược quan niệm và một chức năng của quản lý. 

1.1.1.2 Bản chất của kiểm soát trong quá trình quản lý. 

Bản chất của kiểm soát là việc thiết lập các kế hoạch và xây dựng các 

mục tiêu có liên quan, từ ñó thiết kế nên những hành ñộng cụ thể ñể ñạt 

ñược mục tiêu ñã xây dựng. Đồng thời trong quá trình thực hiện các mục 

tiêu cần phải ñưa ra các biện pháp và hành ñộng phụ trợ ñể ñạt ñược các 

mục tiêu tốt hơn. 

Mỗi quá trình kiểm soát gồm những công việc ñược thực hiện theo 

trình tự sau: 

Bước 1: Xác ñịnh mục tiêu kiểm soát. 

Bước 2: Thiết lập các tiêu chuẩn kiểm soát. 

Bước 3: Đo lường kết quả và so sánh nó với các tiêu chuẩn. 

Bước 4: Phân tích biến ñộng chi phí và ñiều chỉnh các sai lệch. 

1.1.2 Hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 

1.1.2.1 Khái niệm và nội dung chi phí và chi phí sản xuất 

CPSX kinh doanh của DN là toàn bộ các hao phí về lao ñộng sống, 

lao ñộng vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà DN ñã chi ra trong quá 

trình hoạt ñộng SX, kinh doanh biểu hiện bằng thước ño tiền tệ, ñược 

tính cho một thời kỳ nhất ñịnh. 

- 6 - 

Chi phí sản xuất: là toàn bộ chi phí có liên quan ñến việc chế tạo ra 

sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp trong một kỳ thời gian nhất ñịnh. CPSX 

thường phát sinh ở PX 

1.1.2.2  Phân loại chi phí sản xuất 

- Theo chức năng hoạt ñộng 

Kế toán quản trị phân loại CPSX theo 2 góc ñộ: 

+ Theo mối quan hệ với sản phẩm: Tổng CPSX sản phẩm ñược chia 

thành CPSX trực tiếp và CPSX gián tiếp. 

- Chi phí sản xuất trực tiếp: gồm chi phí nguyên liệu, vật liệu trực 

tiếp và chi phí nhân công trực tiếp. 

- Chi phí sản xuất gián tiếp: còn gọi là chi phí SXC, gồm các chi phí 

phục vụ và quản lý quá trình SX sản phẩm phát sinh trong phạm vi các 

PX. Chi phí SXC thường không thể xác ñịnh tách biệt cho từng ñơn vị 

sản phẩm vì vậy kế toán cần xác ñịnh mức phân bổ chi phí SXC cho 

từng loại sản phẩm theo tiêu thức phù hợp. 

+ Theo mối quan hệ với quá trình sản xuất: Tổng CPSX ñược chia 

thành chi phí ban ñầu và chi phí chuyển ñối. 

- Chi phí ban ñầu: gồm chi phí NVL trực tiếp và chi phí nhân công 

trực tiếp. 

- Chi phí chuyển ñổi gồm chi phí nhân công trực tiếp và chi phí 

SXC.  

-  Theo cách ứng xử của chi phí 

Xét theo cách ứng xử, chi phí chia thành 3 loại: chi phí khả biến, chi 

phí bất biến, chi phí hỗn hợp. 

1.1.2.3. Định mức chi phí  

Định mức chi phí là khoản chi ñược ñịnh trước bằng cách lập ra 

những tiêu chuẩn gắn với từng trường hợp hay từng ñiều kiện làm việc 

cụ thể. Định mức chi phí không những chỉ ra ñược các khoản chi dự kiến 

mà còn xác ñịnh nên chi trong trường hợp nào. 

Định mức chi phí có 2 nội dung chính là: Định mức giá; Định mức 

lượng.  
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1.1.2.4 Hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 

- Khái niệm 

Trong các DNSX, CPSX chiếm tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ tổng chi 

phí. Và hoạt ñộng kiểm soát CPSX ñược thực hiện nhằm ñảm bảo quá 

trình sử dụng CPSX tiến hành theo như kế hoạch ban ñầu, ñiều chỉnh kịp 

thời các sai lệch trong quá trình SX nhằm ñạt ñược mục tiêu ñề ra. 

 Kiểm soát CPSX là sự tác ñộng của chủ thể quản lý nhằm nhận biết, 

hiểu biết các nội dung CPSX nhằm sử dụng hiệu quả nhất các khoản 

CPSX mà DN ñã bỏ ra. 

Hệ thống kiểm soát CPSX trong DN bao gồm nội dung, trình tự kiểm 

soát CPSX và chi phí, phương tiện công cụ cho hoạt ñộng kiểm soát 

CPSX và cuối cùng là giải pháp ñiều chỉnh.  

- Nguyên tắc của kiểm soát CPSX 

Cũng như các hoạt ñộng kiểm soát chi phí khác, kiểm soát CPSX cần 

tuân theo các nguyên tắc sau: 

+ Luôn giám sát chi phí thuộc khả năng kiểm soát: ñó là sự kết hợp 

của hai nguyên lý: kiểm soát có trọng ñiểm và nguyên lý ñộ ña dạng 

thích hợp. 

+ Cần khai thác hiệu quả tối ña những khoản CPSX mà DN không 

thể thay ñổi. 

+ Lập báo cáo liên tục cho các khoản CPSX của DN 

+ Nguyên tắc khách quan.  

+ Nguyên tắc có chuẩn mực. 

+ Nguyên tắc kinh tế. 

- Vai trò của kiểm soát chi phí sản xuất trong DN 

DN nào cũng hướng tới mục tiêu lợi nhuận, mà lợi nhuận ñược xác 

ñịnh bởi công thức: Lợi nhuận = Doanh thu – chi phí 

Vậy ñể thu ñược nhiều lợi nhuận chỉ có 2 cách:  

+ Một là tăng doanh thu: làm tăng giá bán khi mà số lượng hàng hoá 

SX ra không ñổi. Như vậy giải pháp này rất thiếu tính khả thi. 
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+ Hai là giảm chi phí bằng hoạt ñộng kiểm soát của DN: sẽ làm giảm 

giá thành, ñó là lợi thế cạnh tranh rất lớn. 

-  Các nhân tố ảnh hưởng tới kiểm soát chi phí trong DN. 

+ Thông tin thực tế các khoản chi phí trong DN 

+ Hệ thống tiêu chuẩn ñịnh mức mà DN xây dựng.  

+ Quan hệ cung cầu trên thị trường ñầu vào cũng là nhân tố ảnh 

hưởng lớn tới kết quả chi phí. 

+ Tác ñộng từ chính hệ thống giải pháp, công cụ mà DN ñưa ra.  

1.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT 

TRONG CÁC DOANH NGHI ỆP SẢN XUẤT GIẦY 

1.2.1 Khái quát về hoạt ñộng sản xuất giày 

Hoạt ñộng SX giày thường tương ñối ổn ñịnh do qui trình công nghệ 

và cơ cấu tổ chức SX tương ñối ổn ñịnh, tập trung theo từng PX hoặc xí 

nghiệp, chủng loại vật tư và nguồn nhân lực sử dụng cũng thường ổn 

ñịnh theo từng quá trình SX. Qui trình SX giày là qui trình SX phức tạp 

theo kiểu chế biến liên tục có công ñoạn song song.  

1.2.2 Tổ chức các hoạt ñộng kiểm soát 

Tổ chức các hoạt ñộng kiểm soát là xây dựng chính sách và những 

thủ tục giúp cho việc thực hiện các chỉ ñạo của người quản lý, bao gồm: 

Một là: phân chia trách nhiệm ñầy ñủ; Hai là: ủy quyền ñúng ñắn cho 

các nghiệp vụ và hoạt ñộng SX; Ba là: Bảo vệ tài sản vật chất và thông 

tin: Bốn là: Kiểm tra ñộc lập; Năm là: Phân tích, rà soát là sự so sánh 

giữa các số liệu từ nhiều nguồn khác nhau; Sáu là: thiết kế các thủ tục 

kiểm soát.  

1.2.3 Tổ chức thông tin và giám sát 

Thông tin trong quá trình SX bao gồm nhiều phân hệ trong ñó thông 

tin kế toán, hệ thống thông tin kỹ thuật nghiệp vụ là bộ phận quan trọng 

cho việc thực hiện kiểm soát CPSX. Tất cả các thông tin ñó cần phải 

ñược báo cáo thường xuyên với các cấp lãnh ñạo và các cá nhân trong hệ 

thống quản lý SX. Giám sát bao gồm sự ñánh giá thường xuyên và ñịnh 

kì của người quản lý ñối với hệ thống kiểm soát tại ñơn vị nhằm xem xét 
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hoạt ñộng của nó có ñúng với các thủ tục kiểm soát CPSX ñã ñược thiết 

kế và với các tiêu chuẩn ñã ñặt ra. 

1.3 NỘI DUNG VÀ TRÌNH T Ự KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT 

TRONG CÁC DOANH NGHI ỆP SẢN XUẤT GIÀY 

1.3.1 Nội dung kiểm soát chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp 

sản xuất giày 

 Nội dung kiểm soát CPSX trong các DNSX giày bao gồm: kiểm soát 

số lượng sản phẩm SX theo từng ñơn ñặt hàng; kiểm soát quá trình thực 

hiện chi phí tương ứng với khối lượng sản phẩm hoàn thành. 

 Kiểm soát số lượng sản phẩm SX hoàn thành: khối lượng sản phẩm 

SX phải ñảm bảo tuân thủ theo thiết kế và yêu cầu của khách hàng. 

Kiểm soát CPSX thường chú trọng vào kiểm soát chi phí trực tiếp và 

chi phí chung. 

Kiểm soát chi phí trực tiếp là ñi vào kiểm soát quá trình thực hiện chi 

phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp gắn với từng ñơn ñặt hàng 

hoặc từng chủng loại sản phẩm về ñơn giá và ñịnh mức. 

Đối với chi phí NVL trực tiếp cần kiểm soát quá trình cung ứng, vận 

chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu cả về số lượng, chất lượng và ñơn 

giá. 

Đối với chi phí nhân công trực tiếp cần kiểm soát trình ñộ công nhân, 

ngày công và năng suất lao ñộng. 

Đối với chi phí SXC cần kiểm soát cả ñịnh phí và biến phí SXC 

1.3.2 Trình tự kiểm soát chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản 

xuất giày 

Bước 1. Xác ñịnh mục tiêu kiểm soát CPSX giày. 

Bước 2. Lập hệ thống dự toán CPSX bằng các ñịnh mức CPSX. 

* Định mức chi phí NVL trực tiếp: là sự tổng hợp của ñịnh mức giá 

và ñịnh mức lượng NVL trực tiếp. Định mức chi phí NVL = ñịnh mức 

giá NVL x ñịnh mức lượng NVL trực tiếp 

* Định mức chi phí nhân công trực tiếp: cũng ñược xây dựng bao 

gồm ñịnh mức về giá của 1 ñơn vị thời gian lao ñộng trực tiếp với ñịnh 
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mức lượng thời gian cần thiết ñể hoàn thành một ñơn vị sản phẩm. Định 

mức CPNCTT = ñịnh mức giá giờ công x ñịnh mức lượng thời gian SX 

một sản phẩm 

* Định mức chi phí SXC:  

- Định mức biến phí SXC cũng ñược xây dựng theo ñịnh mức lượng 

nhân với ñịnh mức giá. Tuy nhiên ñịnh mức này ñược xây dựng tùy 

thuộc vào việc lựa chọn tiêu thức phân bổ biến phí SXC.  

- Định mức ñịnh phí SXC ñược xây dựng tương tự như ở phần biến 

phí SXC. 

Sau khi xây dựng các ñịnh mức tiêu chuẩn cho từng loại CPSX, ta lập 

bảng tổng hợp các ñịnh mức CPSX. Số liệu tổng hợp ñược là ñịnh mức 

tiêu chuẩn ñể SX một sản phẩm, là cơ sở của việc lập dự toán CPSX và 

là căn cứ ñể kiểm soát, ñiều hành và phân tích kết quả hoạt ñộng ở DN. 

*Dự toán chi phí sản xuất : trên cơ sở các ñịnh mức CPSX lập hệ 

thống dự toán về CPSX gồm:  

+ Dự toán chi phí NVL trực tiếp:  

+ Dự toán chi phí nhân công trực tiếp:  

+ Dự toán chi phí SXC:  

Bước 3: Đo lường kết quả và so sánh với các tiêu chuẩn kiểm soát.  

Kết quả của quá trình thực hiện chi phí trong quá trình SX giày ñược 

ghi chép và ño lường qua hệ thống hạch toán kế toán theo thước ño hiện 

vật và giá trị (hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp).  

Bước 4: Phân tích biến ñộng CPSX  và ñiều chỉnh các sai lệc.  

Phân tích biến ñộng CPSX là so sánh kết quả giữa thực hiện với ñịnh 

mức của các loại CPSX và xác ñịnh các nguyên nhân biến ñộng trên 2 

mặt lượng và giá. 

* Phân tích biến ñộng chi phí NVL trực tiếp. 

- Biến ñộng về giá NVL: nói lên sự khác nhau giữa số tiền ñã chi trả 

cho một lượng NVL nhất ñịnh với số tiền phải trả theo ñịnh mức cho 

cùng số lượng NVL ñó. 
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- Biến ñộng về lượng NVL: nói lên sự khác nhau giữa khối lượng 

NVL sử dụng trong SX với khối lượng phải sử dụng theo ñịnh mức tiêu 

chuẩn ñã ñược lập cho cùng một số lượng sản phẩm SX. 

Biến ñộng giá và lượng NVL sử dụng nhỏ hơn hoặc bằng không là 

tốt. Điều này chứng tỏ việc kiểm soát chi phí NVL có hiệu quả. Tuy 

nhiên cũng cần chú ý tới chất lượng sản phẩm khi có sự biến ñộng này. 

* Phân tích biến ñộng chi phí nhân công trực tiếp:  

- Biến ñộng về mức giá lao ñộng: là sự chênh lệch giữa ñơn giá tiền 

lương thực tế so với ñơn giá tiền lương theo ñịnh mức của công nhân 

trực tiếp SX. 

- Biến ñộng về lượng: là chênh lệch giữa số giờ công lao ñộng trực 

tiếp thực tế với dự toán ñể SX ra lượng sản phẩm nhất ñịnh. Nhân tố này 

phản ánh sự thay ñổi về số giờ công ñể SX sản phẩm ảnh hưởng ñến chi 

phí nhân công trực tiếp hay gọi là nhân tố năng suất.  

* Phân tích biến ñộng chi phí SXC: 

Chi phí SXC biến ñộng là do sự biến ñộng của biến phí SXC và biến 

ñộng của ñịnh phí SXC. 

Khi phân tích ñịnh phí SXC, người ta cần xem xét ñịnh phí tùy ý, 

ñịnh phí bắt buộc cũng như ñịnh phí kiểm soát ñược với ñịnh phí không 

kiểm soát ñược ñể xác ñịnh nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của các bộ 

phận. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương 1, luận văn ñã khái quát các vấn ñề cơ bản về kiểm 

soát trong quản lý và bản chất của kiểm soát. Nêu lên các khái niệm, nội 

dung chi phí, kiểm soát chi phí và CPSX trong các DNSX giày. Luận 

văn ñã nêu cụ thể nguyên tắc chung, nội dung tổ chức hệ thống kiểm soát 

CPSX cũng như trình tự kiểm soát CPSX trong DN từ xác ñịnh mục tiêu 

kiểm soát, lập hệ thống dự toán, ño lường kết quả thực hiện chi phí và 

phân tích biến ñộng, ñiều chỉnh các sai lệch về chi phí. 
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Kiểm soát CPSX là một khâu không thể tách rời trong quản lý chi phí 

tại bất cứ DN nào nhất là các DNSX, hiệu quả công tác quản lý chi phí 

phụ thuộc vào hiệu quả của công tác kiểm soát. 

Cuối cùng, hệ thống kiểm soát CPSX trong quản lý chi phí ñã ñược 

trình bày. Phần này nhận diện một cách có hệ thống nội dung trình tự các 

bước ñể tiến hành kiểm soát CPSX ở các DN và ở DNSX giày. Dựa vào 

cơ sở này, các ý kiến ñề xuất ñược ñưa ra ở chương III. 

Chương 2 

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT 

TẠI CÔNG TY GIÀY TH ƯỢNG ĐÌNH 

2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH 

DOANH Ở CÔNG TY GIÀY TH ƯỢNG ĐÌNH 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty giày Thượng 

ñình 

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Nhà nước một thành viên giày 

Thượng ñình là DN 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TP Hà Nội, 

vốn ñiều lệ 150 tỷ ñồng, có con dấu riêng, hoạt ñộng theo Luật DN và 

Điều lệ của Công ty, tên giao dịch tiếng việt: Công ty giày Thượng ñình.  

2.1.2 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý của Công ty giày Thượng ñình 

C«ng ty giày Th−îng §×nh lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, SX tËp 

trung t¹i mét ®Þa ®iÓm. Bé m¸y tæ chøc ®−îc tæ chøc theo m« h×nh trùc 

tuyÕn chøc n¨ng, ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc cïng 4 Phã gi¸m ®èc chØ ®¹o 

trùc tiÕp c¸c phßng ban, PX. D−íi lµ phßng ban, PX phô tr¸ch tõng khèi 

c«ng viÖc cña C«ng ty.  

2.1.3  Qui tr×nh c«ng nghÖ vµ c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt 

2.1.3.1 Qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt  

2.1.3.2 C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt 

C«ng ty tæ chøc SX theo ®¬n ®Æt hµng, phßng KD-XNK t×m kiÕm hîp 

®ång kinh tÕ (®¬n ®Æt hµng) th«ng qua chµo hµng mÉu do phßng chÕ thö 

mÉu thiÕt hoÆc kh¸ch hµng trùc tiÕp ®Æt hµng. Sau khi tháa thuËn, ký kÕt 

hîp ®ång tiÕn hµnh SX hµng lo¹t.  
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2.1.4 Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ở Công ty giày Thượng ñình 

    * VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung.  

    * VÒ tæ chøc hÖ thèng chøng tõ: HiÖn nay C«ng ty ®ang sö dông “HÖ 

thèng tµi kho¶n kÕ to¸n DN” theo Q§15-2006/TC/Q§/C§KT, tu©n thñ 

theo c¸c TK cÊp 1 vµ cÊp 2, chi tiÕt theo ®Æc ®iÓm cña ngµnh ®Õn TK cÊp 

3, ¸p dông h×nh thøc “NhËt ký-chøng tõ” víi hÖ thèng c¸c sæ kÕ to¸n, chi 

tiÕt, tæng hîp, b¸o c¸o kÕ to¸n thèng nhÊt.  

    * VÒ viÖc øng dông tin häc kÕ to¸n: C«ng ty ®· thùc hiÖn phÇn lín 

c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n trªn hÖ thèng m¸y vi tÝnh b»ng phÇn mÒm kÕ to¸n  

STANDARD-2000. 

2.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN 

XUẤT TẠI CÔNG TY GIÀY TH ƯỢNG ĐÌNH 

2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty giày Thượng ñình  

2.2.1.1. Ph©n lo¹i chi phÝ sản xuất  theo mèi quan hÖ víi s¶n phÈm 

 Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy CPSX ®−îc ph©n lo¹i thµnh 2 lo¹i, CPSX 

trùc tiÕp vµ CPSX gi¸n tiÕp 

 Chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp gåm chi phÝ NVL trùc tiÕp vµ chi phÝ 

nh©n c«ng trùc tiÕp. 
  Chi phÝ s¶n xuÊt gi¸n tiÕp, cßn gäi lµ chi phÝ SXC: lµ kho¶n chi 

phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng phôc vô vµ qu¶n lý SX s¶n phÈm ph¸t sinh 

trong ph¹m vi c¸c PX.  

2.2.1.2 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè chi phÝ   

Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, CPSX cña C«ng ty gåm c¸c lo¹i sau: 

- Chi phÝ NVL: ( NVL, nhiªn liÖu ®éng lùc). 

- Chi phÝ nh©n c«ng: TiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l−¬ng. 

- Chi phÝ khÊu hao TSC§. 

- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. 

- Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. 

2.2.1.3  Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt  theo øng xö chi phÝ 

CPSX ®−îc ph©n lo¹i gåm: ®Þnh phÝ, biÕn phÝ 
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2.2.2 Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kiÓm so¸t chi phÝ s¶n xuÊt tại Công ty 

giày Thượng ñình 
- VÒ ph©n chia tr¸ch nhiÖm. 

- VÒ b¶o vÖ vËt chÊt vµ th«ng tin. 

- VÒ kiÓm tra ®éc lËp. 

- ThiÕt kÕ c¸c thñ tôc kiÓm so¸t: gåm thñ tôc kiÓm so¸t chi phÝ NVL 

trùc tiÕp, thñ tôc kiÓm so¸t chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ thñ tôc kiÓm 

so¸t chi phÝ SXC.  

2.2.3 Tæ chøc th«ng tin vµ gi¸m s¸t s¶n xuÊt tại Công ty giày Thượng 

ñình 

- Th«ng tin vÒ tiÕn ®é SX, sè l−îng, chÊt l−îng s¶n phÈm trong qu¸ 

tr×nh SX ®−îc thu thËp vµ truyÒn ®¹t theo m« h×nh qu¶n lý chung cña 

C«ng ty. 

- Gi¸m s¸t chÊt l−îng, mÉu m· s¶n phÈm trªn tõng c«ng ®o¹n SX 

®−îc thùc hiÖn bëi nh©n viªn phßng QC. Cßn ®èi víi CPSX C«ng ty 

kh«ng tæ chøc bé phËn gi¸m s¸t riªng mµ giao th¼ng cho c¸c qu¶n ®èc 

PX, kÕ to¸n, c¸n bé vËt t−, c¸n bé kü thuËt...chøc n¨ng gi¸m s¸t CPSX do 

kÕt hîp víi c¸c chøc n¨ng kh¸c nªn kh«ng ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan vµ 

hiÖu qu¶. 

2.2.4 Tr×nh tù kiÓm so¸t chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty giÇy Th−îng ®×nh 

2.2.4.1 X¸c ®Þnh môc tiªu kiÓm so¸t chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty giÇy 

Th−îng ®×nh 

Môc tiªu cña viÖc thùc hiÖn vµ kiÓm so¸t CPSX theo tõng ®¬n ®Æt 

hµng lµ gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm SX ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng víi gi¸ dù 

to¸n. 

2.2.4.2 X©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc vµ dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cho 

c¸c ®¬n ñặt hàng t¹i C«ng ty giÇy Th−îng ®×nh 

HÖ thèng ®Þnh møc vµ dù to¸n CPSX do các chuyên gia cña phßng 

KT-CN, phßng KD-XNK vµ phßng chÕ thö mÉu x©y dùng chi tiÕt cho 

tõng m· giÇy trong c¸c ®¬n hµng theo c¸c kho¶n môc chi phÝ qui ®Þnh 
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bao gåm: chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ SXC 

(biÕn phÝ vµ ®Þnh phÝ).  

* §Þnh møc vµ dù to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp: do Phßng KT-CN 

x©y dùng dùa trªn qui c¸ch cña phßng chÕ thö mÉu ®−a ra.  

- §Þnh møc tiªu hao NVL ®Ó SX mét s¶n phÈm: gåm l−îng vËt liÖu 

trùc tiÕp ®Ó SX 1 s¶n phÈm vµ l−îng vËt liÖu hao hôt cho phÐp. Tû lÖ hao 

hôt NVL cho phÐp lµ 2% 

- §Þnh møc gi¸ NVL trùc tiÕp: theo gi¸ mua NVL sau khi ®· trõ mäi 

kho¶n chiÕt khÊu 

* §Þnh møc vµ dù to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp:  

- §Þnh møc gi¸ tiÒn l−¬ng phßng KD-XNK tÝnh cho tõng c«ng ®o¹n 

SX cña tõng m· giÇy theo tõng ®¬n ®Æt hµng dùa vµo n¨ng suÊt lao ®éng 

thùc tÕ, s¶n l−îng s¶n phÈm hoµn thµnh, thêi gian ®Ó SX mét l−ît s¶n 

phÈm hoµn thµnh nhËp kho vµ tÝnh chÊt c«ng viÖc lµ thî bËc mÊy.  

- §Þnh møc l−îng do phßng KT-CN Ên ®Þnh cô thÓ cho mçi c«ng 

®o¹n SX kh«ng ph©n biÖt mµu s¾c, kÝch cì giÇy.  

* §Þnh møc vµ dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. 

- §Þnh møc biÕn phÝ SXC: còng ®−îc x©y dùng theo ®Þnh møc gi¸ vµ 

®Þnh møc l−îng. §Þnh møc gi¸ ph¶n ¸nh biÕn phÝ cña ®¬n gi¸ chi phÝ 

SXC ph©n bæ, ®Þnh møc l−îng ph¶n ¸nh hÖ sè s¶n phÈm cña ®¬n ®Æt hµng 

®−îc chän lµm c¨n cø ph©n bæ chi phÝ SXC cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. 

- Dù to¸n biÕn phÝ SXC: cña c¸c ®¬n ®Æt hµng ®−îc dù to¸n theo tØ lÖ 

trªn biÕn phÝ trùc tiÕp, n¨m 2009, tØ lÖ biÕn phÝ theo dù kiÕn lµ: 7,695% 

 

 

Sau dã biÕn phÝ SXC ®−îc ph©n bæ cho c¸c ®¬n ®Æt hµng theo tiªu 

thøc ph©n bæ lµ hÖ sè s¶n phÈm cña ®¬n ®Æt hµng trong th¸ng: m· néi ®Þa 

chÞu 1/3 cßn m· xuÊt khÈu chÞu 2/3 

- §Þnh møc ®Þnh phÝ SXC: còng ®−îc x©y dùng t−¬ng tù nh− ë phÇn 

biÕn phÝ. 

- Dù to¸n ®Þnh phÝ SXC cña c¸c ®¬n ®Æt hµng ®−îc dù to¸n theo møc 

®é cña n¨m tr−íc n¨m b¸o c¸o 

Dù to¸n biÕn 
phÝ SXC  = 

Dù to¸n biÕn 
phÝ trùc tiÕp  x 

tØ lÖ biÕn phÝ 
theo dù kiÕn 
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Sau dã ®Þnh phÝ SXC ®−îc ph©n bæ cho c¸c ®¬n ®Æt hµng theo tiªu 

thøc ph©n bæ trªn. 

Sau khi lËp ®Þnh møc vµ dù to¸n cho toµn bé CPSX cña c¸c ®¬n ®Æt 

hµng, tiÕn hµnh xuÊt NVL cho SX, ®iÒu ®éng nh©n c«ng vµ huy ®éng m¸y 

mãc thiÕt bÞ ®Ó tiÕn hµnh SX. Khi qu¸ tr×nh SX ®−îc tiÕn hµnh C«ng ty sö 

dông dù to¸n CPSX ®Ó kiÓm so¸t CPSX nh»m ®¶m b¶o CPSX thùc tÕ ph¸t 

sinh ®óng theo dù to¸n. 

Trong phần này tác giả lấy số liệu về ñịnh mức và dự toán CPSXC của 

ñơn hàng Melcosa trong tháng 5/2009 cụ thể là mã giầy T.E quai cài minh 

họa, toàn bộ số liệu trình bày rõ trong cuốn toàn văn. 

2.2.4.3 §o l−êng kÕt qu¶ thùc hiÖn chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty giày 

Thượng ñình 

§o l−êng kÕt qu¶ thùc hiÖn CPSX cho c¸c ®¬n ®Æt hµng t¹i C«ng ty 

GiÇy Th−îng §×nh ®−îc thùc hiÖn qua sù kÕt hîp gi÷a 3 lo¹i h¹ch to¸n: 

h¹ch to¸n nghiÖp vô, h¹ch to¸n thèng kª, h¹ch to¸n kÕ to¸n.  

CPSX ®−îc tËp hîp cho tõng ®¬n ®Æt hµng theo 3 kho¶n môc: chi phÝ 

NVL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ SXC trªn c¸c sæ chi 

tiÕt vµ sæ tæng hîp theo h×nh thøc “ NhËt ký – Chøng tõ” .  

- Chi phÝ NVL trùc tiÕp: gåm chi phÝ vÒ NVL chÝnh, vËt liÖu phô, 

nhiªn liÖu ®−îc tËp hîp trùc tiÕp cho tõng chi tiÕt m· s¶n phÈm cña c¸c 

®¬n ®Æt hµng theo tõng PX, gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng cho ®èi t−îng sö 

dông theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn cña tõng thø vËt liÖu. Cßn phÇn chi 

phÝ NVL dïng chung cho nhiÒu ®¬n ®Æt hµng ®−îc ®−a vµo chi phÝ SXC.  

- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: bao gåm chi phÝ vÒ tiÒn l−¬ng vµ c¸c 

kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c, kho¶n trÝch theo l−¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp SX. 

- Chi phÝ SXC: gåm c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng phôc 

vô vµ qu¶n lý SX s¶n phÈm ph¸t sinh trong ph¹m vi c¸c PX. Khi chi phÝ 

SXC ph¸t sinh ®−îc tËp hîp vµo c¸c b¶ng biÓu (b¶ng ph©n bæ tiÒn l−¬ng, 

Dù to¸n ®Þnh 
phÝ SXC = 

§Þnh phÝ SXC 
thùc tÕ kú tr−íc 

tØ lÖ t¨ng (gi¶m) ®Þnh 
phÝ SXC theo dù kiÕn x 
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b¶ng ph©n bæ NVL-CCDC, b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§…) Cuèi th¸ng 

tiÕn hµnh tÝnh to¸n, ph©n bæ cho c¸c ®¬n ®Æt hµng theo tiªu thøc ph©n bæ 

®· lùa chän.  

Cuèi th¸ng, chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi 

phÝ SXC ®−îc tËp hîp theo kho¶n môc vµ lªn “B¶ng tæng hîp CPSX ”. 

Trong phần này tác giả lấy số liệu về tập hợp CPSX thực tế phát sinh 

của ñơn hàng Melcosa trong tháng 5/2009 cụ thể là mã giầy T.E quai cài 

minh họa, toàn bộ số liệu trình bày trong cuốn toàn văn. 

ViÖc so s¸nh kÕt qu¶ thùc hiÖn chi phÝ vµ ®Þnh møc chi phÝ ®Ó t×m ra 

nguyªn nh©n cña sù chªnh lÖch gi÷a CPSX thùc tÕ ph¸t sinh so víi ®Þnh 

møc t¹i C«ng ty ch−a ®−îc thùc hiÖn. KÕ to¸n chØ thùc hiÖn mét chøc 

n¨ng ®¬n thuÇn lµ ghi chÐp CPSX thùc tÕ ph¸t sinh vµ b¸o c¸o víi nhµ 

qu¶n lý khi viÖc SX s¶n phÈm cña c¸c ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh. V× thÕ 

chøc n¨ng kiÓm so¸t CPSX trong vµ sau qu¸ tr×nh SX s¶n phÈm ®−îc thùc 

hiÖn kh¸ s¬ sµi vµ kh«ng ®−îc chó träng.  

Còng v× kÕt qu¶ thùc hiÖn CPSX ®−îc b¸o c¸o sau khi SX s¶n phÈm 

hoµn thµnh nªn viÖc ph©n tÝch nguyªn nh©n ®−îc thùc hiÖn kh«ng cßn ý 

nghÜa phôc vô c«ng t¸c ra quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh kÞp thêi. Cho nªn, viÖc 

ph©n tÝch nguyªn nh©n chªnh lÖch CPSX thùc tÕ so víi ®Þnh møc, dù to¸n 

kh«ng ®−îc C«ng ty thùc hiÖn  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Sau khi trình bày khái quát các vấn ñề chung về tổ chức, quản lý hoạt 

ñộng SXKD của Công ty giày Thượng ñình - một khía cạnh liên quan 

trực tiếp ñến hệ thống kiểm soát CPSX. Trong chương này, luận văn ñã 

nêu lên trình tự, nội dung kiểm soát CPSX tại Công ty với số liệu và 

bảng biểu minh họa ñể chứng minh và cụ thể hóa công tác kiểm soát 

CPSX., 

Thực tế cho thấy hệ thống kiểm soát CPSX ñã ñược thiết lập khá ñủ 

các yếu tố theo trình tự, nội dung kiểm soát của từng loại CPSX. Với tổ 

chức bộ máy quản lý SX tương ñối ñầy ñủ, rõ ràng trách nhiệm và quyền 

hạn, tổ chức hệ thống sổ sách chứng từ, báo cáo, các thủ tục kiểm soát 
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chặt chẽ, sát hợp với mô hình tổ chức quản lý ñiều hành và ñặc ñiểm 

hoạt ñộng SXKD của Công ty. Tuy nhiên, thực trạng hệ thống kiểm soát 

CPSX của Công ty còn một số hạn chế do ñó không cho phép phân tích 

biến ñộng CPSX và kiểm soát chi phí. Vì vậy, chúng ta phải xem xét và 

ñề xuất các phương án nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát CPSX, ñảm 

bảo cung cấp thông tin chính xác về tình hình hoạt ñộng SX kinh doanh 

của Công ty nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại 

giúp Công ty quản lý chi phí hiệu quả, tối ña hóa lợi nhuận ñảm bảo hoạt 

ñộng hiệu quả, ổn ñịnh và phát triển bền vững. 

Chương 3 

GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THI ỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT 

CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY GIÀY TH ƯỢNG ĐÌNH 

3.1 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN KIỂM SOÁT CHI 

PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY GIÀY TH ƯỢNG ĐÌNH  

3.1.1 VÒ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 

Ph©n lo¹i chi phÝ theo øng xö chi phÝ cßn ®¬n gi¶n, cè g¾ng qui c¸c 

chi phÝ ph¸t sinh trong kú vÒ ®Þnh phÝ vµ biÕn phÝ mµ kh«ng chó ý bé 

phËn chi phÝ hçn hîp. 

3.1.2 VÒ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kiÓm so¸t 

- Ph©n chia tr¸ch nhiÖm trong SX: C«ng ty ®· ph©n chia tr¸ch nhiÖm 

cho c¸c cÊp qu¶n lý kh¸ ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt. Tuy nhiªn, tr¸ch nhiÖm ®ã vÉn 

ch−a r¹ch rßi, ch−a g¾n víi lîi Ých vµ h×nh ph¹t, nhiÒu chøc danh cßn 

kiªm nhiÖm. V× vËy nguyªn t¾c kh¸ch quan vÒ trong kiÓm so¸t ch−a ®−îc 

®¶m b¶o.  

- VÒ b¶o vÖ tµi s¶n vµ th«ng tin:  

- §¸nh gi¸ rñi ro: kh«ng x¸c ®Þnh nguyªn nh©n g©y háng s¶n phÈm vµ 

h¹ch to¸n kho¶n nµy mµ trõ vµo tiÒn l−¬ng cña c«ng nh©n SX. C«ng ty 

còng kh«ng tiÕn hµnh h¹ch to¸n cô thÓ thiÖt h¹i do ngõng SX. 

3.1.3 VÒ tr×nh tù kiÓm so¸t chi phÝ s¶n xuÊt 

- C«ng t¸c x©y dùng ®Þnh møc vµ dù to¸n CPSX ch−a s¸t hîp víi thùc 

tÕ: C«ng ty ch−a lËp dù to¸n linh ho¹t vµ mét sè ®Þnh møc ®· cò so víi 
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thùc tÕ nh− ®Þnh møc tiªu hao NVL ch−a ®¶m b¶o yªu cÇu tiªn tiÕn vµ 

hiÖn thùc v× vËy viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc cßn nhiÒu biÕn ®éng vµ vÉn cßn 

v−ît møc giao trong nh÷ng kho¶ng thêi gian liªn tiÕp theo tõng ®¬n ®Æt 

hµng. Ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao NVL theo ph−¬ng ph¸p 

thèng kª kinh nghiÖm lµ ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n, dÔ lµm Ýt tèn kÐm nh−ng 

møc ®é chÝnh x¸c kh«ng cao  

- C«ng t¸c ®o l−êng kÕt qu¶ thùc hiÖn CPSX t¹i C«ng ty: míi chØ ®¸p 

øng ®−îc yªu cÇu cña  KTTC, dõng l¹i ë viÖc sao chôp l¹i thùc tÕ chi phÝ 

ph¸t sinh b»ng viÖc ghi chÐp sæ s¸ch, tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh SX 

mét c¸ch ®¬n thuÇn, chø ch−a phôc vô cho viÖc ph©n tÝch c¸c mÆt ho¹t 

®éng SX kinh doanh. Chñ yÕu ®¸p øng cho yªu cÇu tÝnh gi¸ mµ ch−a chó 

träng ®Õn yªu cÇu kiÓm so¸t vµ qu¶n lý chi phÝ.  

C«ng ty ch−a x©y dùng ®−îc néi dung kÕ to¸n qu¶n trÞ chi phÝ, ch−a 

x¸c ®Þnh ®−îc m« h×nh kÕ to¸n qu¶n trÞ chi phÝ. 

§èi víi chi phÝ SXC ph©n bæ theo tiªu thøc lµ m· néi ®Þa chÞu 1/3 

cßn m· xuÊt khÈu chÞu 2/3, ph©n bæ theo th¸ng. Nh− vËy toµn bé s¶n 

phÈm dë kh«ng ®−îc ph©n bæ mét c¸ch chÝnh x¸c v× nh− thÕ SP nµo SX 

l©u h¬n sÏ ph¶i chÞu chi phÝ SXC nhiÒu h¬n. Bªn c¹nh ®ã chi phÝ SXC 

kh«ng ph¶i ph¸t sinh ®Òu ®Æn theo c¸c th¸ng mµ cã sù biÕn ®éng nªn viÖc 

ph©n bæ nh− vËy lµ thiÕu khoa häc. MÆt kh¸c c¸ch ph©n bæ nµy sÏ tÝnh 

chi phÝ SXC cho tõng SP ®¬n lÎ kh«ng chÝnh x¸c v× tÊt c¶ c¸c cì giÇy nÕu 

cã cïng mét m· th× chi phÝ SXC lµ nh− nhau tøc lµ ®· cµo b»ng chi phÝ 

SXC, v× bao giê cì giày nhá h¬n th× chi phÝ SXC còng ph¶i Ýt h¬n. 

- VÒ ph©n tÝch biÕn ®éng CPSX t×m nguyªn nh©n chªnh lÖch: Qu¸ 

tr×nh kiÓm so¸t CPSX t¹i C«ng ty chØ dõng l¹i ë viÖc ®o l−êng kÕt qua 

thùc hiÖn chi phÝ mµ kh«ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c nguyªn nh©n vµ rµ 

so¸t qu¸ tr×nh kiÓm so¸t cã hiÖu qu¶ hay kh«ng. 

3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ 

SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY GIÀY TH ƯỢNG ĐÌNH 

3.2.1 Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kiÓm so¸t 

3.2.2 KiÓm so¸t chi phÝ s¶n xuÊt th«ng qua c¸c trung t©m qu¶n lý chi phÝ  
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§Ó hç trî cho qu¶n lý ®o l−êng vµ kiÓm so¸t kÕt qu¶ bé phËn C«ng ty 

nªn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý g¾n víi hÖ thèng kÕ to¸n tr¸ch nhiÖm nh»m 

ph©n lo¹i cÊu tróc tæ chøc thµnh c¸c trung t©m tr¸ch nhiÖm, trªn c¬ së ®ã 

®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña tõng bé phËn dùa trªn tr¸ch nhiÖm ®−îc giao cho bé 

phËn. C¸c lo¹i chi phÝ trong toµn C«ng ty sÏ ®−îc kiÓm so¸t th«ng qua 

trung t©m chi phÝ - là nơi giúp xác ñịnh, tập hợp chi phí và gắn với một 

ñơn vị tính phí.  

Víi C«ng ty giày Th−îng ®×nh, t¸c gi¶ ®Ò nghÞ chia thµnh 2 trung t©m 

chi phÝ sau: Trung t©m SX kinh doanh vµ trung t©m qu¶n lý ®iÒu hµnh. 

- Trung t©m SX kinh doanh: lµ trung t©m quan träng víi nhiÖm vô sö 

dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®Ó SX s¶n phÈm ®Çu ra. Trung t©m nµy ®−îc 

chia theo c¸c ®¬n vÞ SX: c¸c PX, tæ ®éi SX. 

- Trung t©m qu¶n lý ®iÒu hµnh: gåm trung t©m qu¶n lý hµnh chÝnh, 

trung t©m qu¶n lý kinh doanh, trung t©m qu¶n lý tµi chÝnh, trung t©m 

qu¶n lý nh©n sù. 

* Trung t©m qu¶n lý chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 

Chi phÝ NVL trùc tiÕp ph¸t sinh ë 2 qu¸ tr×nh: Cung øng vµ sö dông 

NVL vµo SX cho c¸c ®¬n ®Æt hµng. V× vËy, ®Ó kiÓm so¸t tèt chi phÝ nµy 

cÇn th«ng qua c¸c trung t©m: cung øng vµ sö dông NVL. 

 *Trung t©m qu¶n lý chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 

C¸c PX bè trÝ nh©n viªn thèng kª trùc tiÕp tham gia vµo viÖc kiÓm 

so¸t vµ theo dâi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. §Ó kiÓm so¸t tèt chi phÝ nµy 

cÇn x¸c ®Þnh c¸c trung t©m qu¶n lý chi phÝ lµ c¸c tæ (®éi) SX. Ở vÞ trÝ nµy 

ng−êi qu¶n lý trung t©m cã mét quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh ®èi víi c«ng nh©n 

SX vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp cho viÖc:  KiÓm so¸t viÖc chÊm c«ng lao 

®éng cña tõng c«ng nh©n SX t¹i c¸c tæ (®éi) SX ë c¸c PX; KiÓm so¸t chÊt 

l−îng c«ng viÖc vµ n¨ng suÊt SX theo tiÕn ®é SX vµ ®Þnh møc chi phÝ ®· 

®−a ra, ghi chÐp thêi gian SX ë tõng c«ng ®o¹n thùc hiÖn ®Ó so s¸nh víi 

®Þnh møc chi phÝ nh©n c«ng ®· x©y dùng; ChuyÓn B¶ng chÊm c«ng vµ 

c¸c ghi chÐp kh¸c ®Õn qu¶n ®èc PX kiÓm tra, ký duyÖt sau ®ã chuyÓn cho 

bé phËn ph©n tÝch. 

* Trung t©m qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt chung. 
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§Ó qu¶n lý lo¹i chi phÝ nµy cÇn x¸c ®Þnh râ trung t©m qu¶n lý chi phÝ 

lµ tõng ®¬n ®Æt hµng cô thÓ hay tÊt c¶ c¸c ®¬n ®Æt hµng ®ang SX. NÕu chi 

phÝ chung ph¸t sinh cho mét ®¬n ®Æt hµng th× tËp hîp cho trung t©m chi 

phÝ tõng ®¬n ®Æt hµng cô thÓ ®ã, nÕu ph¸t sinh chung cho tÊt c¶ c¸c ®¬n 

®Æt hµng sÏ tËp hîp vµo trung t©m chi phÝ chung cho toµn bé c¸c ®¬n 

hµng SX sau ®ã tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c trung t©m chi phÝ cña tõng ®¬n 

®Æt hµng theo tiªu thøc hîp lý. Ng−êi qu¶n lý trung t©m nµy lµ c¸c tæ 

(®éi) tr−ëng vµ qu¶n ®èc PX ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t chi phÝ nµy 

theo ®Þnh møc ®· lËp. 

Để có thể kiểm soát chi phí thông qua các trung tâm chi phí, DN cần 

xây dựng hệ thống mã số chi phí với hai loại mã chi phí sau:  

+ Một mã ñặc biệt cho mỗi trung tâm quản lý chi phí dùng ñể xác 

ñịnh bất kỳ khoản chi phí nào phát sinh trong trung tâm ñó.  

+ Một mã ñặc biệt cho mỗi loại chi phí hay nhóm các chi phí dù cho 

chúng phát sinh bất kỳ nơi nào trong DN.  

Bằng cách kết hợp mã số của các trung tâm quản lý chi phí và mã số 

của từng loại chi phí giúp C«ng ty có thể xác ñịnh ñã chi hết bao nhiêu 

cho một khoản mục chi phí cụ thể nào ñó tại một trung tâm chi phí bất 

kỳ và cứ như vậy có thể quản lý ñược chi phí trong toàn DN. 

3.2.3 X©y dùng ý thøc tiÕt kiÖm chi phÝ trong b¶n th©n mçi c«ng 

nh©n s¶n xuÊt 

C«ng ty cÇn ph¸t ®éng nhiÒu phong trµo h−ëng øng chñ tr−¬ng tiÕt 

kiÖm chi phÝ: héi thi tay nghÒ giái, kinh nghiÖm vÒ viÖc thùc hiÖn gi¶m 

hao hôt NVL trong qu¸ tr×nh SX, tËn dông phÕ liÖu, søc nãng cña lß h¬i 

®Ó gi¶m tiªu hao nhiªn liÖu, nghiªn cøu c¶i tiÕn kü thuËt n©ng cao hiÖu 

qu¶ ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¸t ®éng chiÕn dÞch chèng l·ng 

phÝ, l·ng c«ng…nh»m gãp phÇn gi¶m chi phÝ lµm tiÒn ®Ò cho viÖc thùc 

hiÖn tèt kÕ ho¹ch chi phÝ cña bé phËn. 

3.2.4 Hoµn thiÖn tr×nh tù kiÓm so¸t chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty giÇy 

Th−îng ®×nh 

3.2.4.1 Hoµn thiÖn viÖc x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt 
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Hoµn thiÖn viÖc x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc CPSX (®Æc biÖt lµ ®Þnh møc 

tiªu hao NVL) s¸t víi thùc tÕ t×nh h×nh SX kinh doanh vµ gi¸ c¶ thÞ tr−êng  

Gi¶i ph¸p hoµn hiÖn x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao NVL:  

B−íc 1: Thu thËp vµ nghiªn cøu c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn ®Þnh møc 

trong ®ã ®Æc biÖt chó ý tíi kÕt cÊu s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm cña m¸y mãc thiÕt 

bÞ, tr×nh ®é kü thuËt cña c«ng nh©n, sè liÖu vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn cña kú 

b¸o c¸o. 

B−íc 2: Ph©n tÝch tõng thµnh phÇn trong c¬ cÊu ®Þnh møc vµ c¸c nh©n 

tè ¶nh h−ëng tíi ®Þnh møc. T×m gi¶i ph¸p xãa bá mäi l·ng phÝ, kh¾c phôc 

c¸c khuyÕt tËt vÒ c«ng nghệ, c¶i tiÕn thiÕt kÕ s¶n phÈm ®Ó tiÕt kiÖm ®Þnh 

møc tiªu dïng NVL. 

B−íc 3: Tæng hîp c¸c thµnh phÇn trong c¬ cÊu ®Þnh møc, tÝnh hÖ sè 

sö dông, ®Ò ra biÖn ph¸p phÊn ®Êu gi¶m trong kú kÕ ho¹ch 

3.2.4.2 Hoµn thiÖn viÖc ®o l−êng kÕt qu¶ thùc hiÖn chi phÝ s¶n xuÊt 

CÇn thµnh lËp Ban kiÓm so¸t trong bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng ®éc lËp 

víi c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c. Ban kiÓm so¸t nµy sÏ phæ biÕn c¸c thñ 

tôc kiÓm so¸t CPSX, ®Þnh møc CPSX cña tõng m· s¶n phÈm theo tõng 

®¬n ®Æt hµng, tËp huÊn c¸ch thèng kª, ghi chÐp vµ ®«n ®èc qu¸ tr×nh 

kiÓm so¸t CPSX. 

C«ng ty nªn ¸p dông h×nh thøc “NhËt kÝ chung”, v× ®©y lµ h×nh thøc 

cã mÉu sæ ®¬n gi¶n, dÔ ghi chÐp, thuËn tiÖn cho viÖc ph©n c«ng c«ng t¸c 

kÕ to¸n vµ ®¶m b¶o thuËn tiÖn trong viÖc øng dông kÕ to¸n m¸y.  

* §o l−êng chi phÝ NVL trùc tiÕp 

§Ó ®o l−êng chÝnh x¸c chi phÝ NVL trùc tiÕp ®Þnh kú 7 ngµy c¸c c¸ 

nh©n liªn quan ph¶i b¸o c¸o sè liÖu lªn Ban kiÓm so¸t: 

- Thñ kho b¸o c¸o t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån kho vËt t− t¹i kho lªn 

Ban kiÓm so¸t, kÓ c¶ tr−êng hîp xuÊt v−ît ®Þnh møc vµ c¸c chøng tõ ®¶m 

b¶o, c¸c mÊt m¸t xÈy ra (nÕu cã). 

- KÕ to¸n chi phÝ NVL ph¶i tËp hîp tÊt c¶ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn 

t×nh h×nh xuÊt vËt t−:  
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- Kü thuËt SX ph¶i b¸o c¸o khèi l−îng s¶n phÈm hoµn thµnh, tiÕn ®é 

SX vµ chÊt l−îng cña tõng m· s¶n phÈm theo tõng ®¬n ®Æt hµng mµ m×nh 

®ang gi¸m s¸t. 

- Qu¶n lý PX b¸o c¸o t×nh h×nh sö dông vËt t− nhËn vÒ, vËt t− thõa, vµ 

c¸c mÊt m¸t xÈy ra (nÕu cã). 

 - §iÒu chØnh vµ h¹ch to¸n NVL xuÊt thõa so víi ®Þnh møc  

- H¹ch to¸n thiÖt h¹i s¶n phÈm háng: Cã thÓ h¹ch to¸n s¶n phÈm háng 

nh− sau:    + Thèng kª sè l−îng s¶n phÈm háng. 

     + X¸c ®Þnh CPSX háng theo c«ng thøc sau: 

 

 

 

 

    + X¸c ®Þnh nguyªn nh©n g©y háng ®Ó h¹ch to¸n chÝnh x¸c vµo 

TK152, TK811 hay TK138,… 

* §o l−êng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 

H»ng ngµy, nh©n viªn thèng kª t¹i mçi PX sÏ chÊm c«ng lao ®éng 

vµo B¶ng chÊm c«ng theo mÉu cña ®¬n vÞ, ghi chÐp chi phÝ liªn quan ®Õn 

c«ng nh©n trùc tiÕp SX vµo Sæ chi tiÕt chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. §Þnh 

kú 7 ngµy vµ cuèi mçi th¸ng, qu¶n lý PX nép b¶ng chÊm c«ng; B¸o c¸o 

n¨ng suÊt lao ®éng vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan vÒ Ban kiÓm so¸t; Kü 

thuËt gi¸m s¸t SX b¸o c¸o khèi l−îng s¶n phÈm hoµn thµnh. Trªn c¬ së 

B¶ng chÊm c«ng cuçi mçi th¸ng, sè l−îng s¶n phÈm hoµn thµnh. KÕ to¸n 

tiÒn l−¬ng sÏ tÝnh ra chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp theo ®¬n gi¸ thùc tÕ mét 

ngµy c«ng ®· qui ®Þnh trong hîp ®ång lao ®éng. 

* §o l−êng chi phÝ SXC 

Chi phÝ SXC ®−îc tËp hîp vµ ph©n bæ theo th¸ng, tuy nhiªn cÇn lùa 

chän tiªu thøc ph©n bæ kh¸c phï hîp h¬n ®Ó tÝnh chi phÝ SXC cho tõng 

cì giÇy chÝnh x¸c h¬n. §Ó ®¶m b¶o chÝnh x¸c, c«ng ty cã thÓ ph©n bæ chi 

phÝ SXC theo chi phÝ NVL trùc tiÕp hoÆc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp v× 

nh− vËy còng ®· ®¶m b¶o lµ chi phÝ cho c¸c m· xuÊt khÈu chiÕm tØ träng 

nhiÒu h¬n mµ l¹i ®¶m b¶o chÝnh x¸c h¬n.  

CPSX s¶n 
phÈm háng 

CPSX s¶n phÈm 
dë dang cuèi kú 

= 

Chi phÝ NVL trùc tiÕp 
ph¸t sinh trong k× + 

Sè l−îng SP hoµn 
thµnh nhËp kho 

Sè l−îng 
SPDD cuèi kú 

Sè l−îng SP 
háng trong kú 

+ + 
x 

Sè l−îng 
SP háng 
trong kú 
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VÝ dô: - §èi víi chi phÝ nh©n viªn PX, chi phÝ NVL c«ng cô dïng cho 

SX chung C«ng ty cã thÓ ph©n bæ theo tiÒn l−¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp SX. 

          - §èi víi chi phÝ b»ng tiÒn, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi c«ng ty 

cã thÓ ph©n bæ theo chi phÝ NVL trùc tiÕp… 

3.2.4.3  Ph©n tÝch biÕn ®éng chi phÝ s¶n xuÊt  

*  Phân tích các biến ñộng chi phí NVL trực tiếp:  

Biến ñộng cña chi phÝ nµy cã thÓ ®−îc kiÓm so¸t g¾n liÒn víi nh©n tè 

gi¸ vµ l−îng cã liªn quan.  

BiÕn ®éng gi¸: lµ chªnh lÖch gi÷a gi¸ NVL kú thùc tÕ víi gi¸ NVL dù 

to¸n ®Ó SX ra l−îng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. 

BiÕn ®éng l−îng: lµ chªnh lÖch gi÷a l−îng NVL trùc tiÕp ë kú thùc tÕ 

víi l−îng NVL trùc tiÕp theo dù to¸n ®Ó SX ra l−îng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. 

BiÕn ®éng nµy ph¶n ¸nh tiªu hao vËt chÊt thay ®æi nh− thÕ nµo vµ ¶nh 

h−ëng ®Õn tæng chi phÝ NVL ra sao. 

Tãm l¹i, phân tích các biến ñộng CPSX nói trên phải ñược tiến hành 

càng sớm càng tốt, nhằm phát hiện kịp thời những bất hợp lý ñể ñiều 

chỉnh nhằm tìm ra nguyên nhân và ñề xuất những giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả chi phí NVL. §Þnh kú 5-7 ngµy cÇn tiÕn hµnh ®o l−êng vµ 

so s¸nh chi phÝ nµy so víi ®Þnh møc ®Ó t×m ra nguyªn nh©n, g©y ra biÕn 

®éng vµ cã ho¹t ®éng kiÓm so¸t phï hîp trong thêi gian SX tiÕp theo.  

* Phân tích các biến ñộng chi phí nhân công trực tiếp  

BiÕn ®éng cña chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nµy còng g¾n liÒn víi c¸c 

nh©n tè gi¸ vµ l−îng liªn quan. C«ng thøc ph©n tÝch biÕn ®éng t−¬ng tù 

nh− chi phÝ NVL trùc tiÕp. 

 Biến ñộng chi phí lao ñộng trực tiếp có thể do: Biến ñộng năng suất 

lao ñộng; Biến ñộng thời gian nhàn rỗi (ngừng SX); Biến ñộng ñơn giá 

tiền lương.  

* Phân tích biến ñộng của chi phí sản xuất chung  

 + Phân tích biến ñộng biÕn phÝ SXC: Theo mô hình phân tích biến 

phí, sự tăng giảm biÕn phí SXC giữa thực tế và ñịnh mức (hay dự toán) 

có thể chia thành 2 loại biến ñộng: Biến ñộng giá và biến ñộng năng suất. 
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Mặc khác, do chi phí SXC có nhiều khoản mục nên C«ng ty cần lập một 

bảng tính toán tổng hợp các biến ñộng và xem ñó là báo cáo thực hiện 

biến phí SXC. 

+ Phân tích biến ñộng ®Þnh phí SXC: ®Þnh phí th−êng không thay 

ñổi cùng với những thay ñổi của các mức ñộ hoạt ñộng.  

Dựa vào số liệu minh họa của ñơn ñặt hàng Melcosa (mã giày TE. 

Quai cài, màu trắng mộc, số lượng 220 ñôi) phân tích biến ñộng các loại 

chi phí giữa thực tế so với ñịnh mức cho thấy ñược sự biến ñộng của các 

nhân tố giá, nhân tố lượng tới CPSX. 

Dù to¸n linh ho¹t ®−îc x©y dùng trªn m« h×nh øng xö cña chi phÝ.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 Dựa vào những vấn ñề còn chưa hợp lý ñược nhận diện về hệ 

thống kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty giày Thượng ñình, một số ý 

kiến dưới dạng các giải pháp cụ thể ñược ñề xuất. Các giải pháp này bao 

gồm nhận diện lại nội dung kiểm soát chi phí sản xuất và các bước trong 

trình tự kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty cho phù hợp với cơ sở lý 

luận ñã ñặt ra trong chương 1. Các giải pháp ñề xuất ñạt ñược các mục 

tiêu chủ yếu sau: 

 - Nâng cao tính hữu ích của hệ thống kế toán tài chính. 

 - Hoàn thiện hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất. 

Dựa vào số liệu minh họa của ñơn ñặt hàng Melcosa (mã giày TE. 

Quai cài, màu trắng mộc, số lượng 220 ñôi) kết quả phân tích biến ñộng 

các loại chi phí giữa thực tế so với ñịnh mức cho thấy ñược sự biến ñộng 

của các nhân tố giá, nhân tố lượng tới chi phí sản xuất nói chung hầu hết 

ñều là biến ñộng bất lợi. Từ ñó, nhà quản lý cần phải tìm ra nguyên nhân 

gây biến ñộng và có những ñiều chỉnh phù hợp ñể kiểm soát tốt chi phí 

sản xuất trong kỳ kinh doanh, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả chi phí 

phát sinh ở bộ phận mình và ở toàn doanh nghiệp.  

Kết quả phân tích thực sự có ý nghĩa vì nó cung cấp thông tin ñúng 

ñắn cho việc quản trị và kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty. 
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KẾT LUẬN 

Qua thực tế tìm hiểu hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất ở Công ty 

giày Thượng ñình kết hợp với nghiên cứu lý luận về hệ thống kiểm soát 

chi phí sản xuất trong doanh nghiệp, tôi ñã hoàn thành luận văn cao học 

với ñề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty 

giày Thượng ñình” cơ bản giải quyết ñược các vấn ñề sau: 

Thứ nhất, ñưa ra ñược những lý luận chung về kiểm soát trong quản 

lý, kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp, nội dung, trình tự kiểm soát chi 

phí sản xuất, tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát. 

Thứ hai, Tìm hiểu thực trạng hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất của 

Công ty giày Thượng ñình và ñưa ra những ñánh giá ñối với hệ thống 

kiểm soát chi phí sản xuất của Công ty. 

Thứ ba, Trên cơ sở lý luận chung về kiểm soát chi phí trong doanh 

nghiệp và thông qua thực tế hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất của 

Công ty giày Thượng ñình, luận văn ñã ñặt ra và giải quyết một cách khá 

toàn diện vấn ñề kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty. Toàn bộ các yếu 

tố của hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất ñược nhận dạng và giải quyết 

một cách có cơ sở,  nội dung, trình tự kiểm soát chi phí sản xuất. Luận 

văn ñã ñánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất, trên cơ 

sở ñó hoàn thiện hệ thống kiểm soát, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

chi phí và ñạt ñược lợi nhuận mong muốn của Công ty. 

Thứ tư, Kết quả của luận văn có thể áp dụng thực tế trong kiểm soát 

chi phí sản xuất tại Công ty giày Thượng ñình, và có thể suy rộng ñối với 

các doanh nghiệp trong ngành giày khác, ñưa ra ñược giải pháp thiết 

thực nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong hệ thống kiểm soát chi 

phí tại Công ty, nâng cao hơn nữa hiệu quả của hệ thống kiểm soát chi 

phí sản xuất ñể thích ứng với tình hình sản xuất kinh doanh mới và xu 

hướng phát triển của Công ty. Công ty giày Thượng ñình có thêm công 

cụ ñắc lực cho công tác quản lý chi phí ñể ñưa ra những quyết ñịnh ñúng 

ñắn trong hoạt ñộng sản xuất sản phẩm. 

         


