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MỞ ĐẦU
1. Tên ñề tài
Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ (KSNB) chi phí Sản xuất
tại các ñơn vị xây lắp trực thuộc Công ty Hữu Nghị Nam Lào.
2. Tính cấp thiết của ñề tài
Công ty Hữu Nghị Nam Lào là ñơn vị mới thành lập (2007),
xây lắp là hoạt ñộng chính trong giai ñoạn mới thành lập; ñịa bàn
hoạt ñộng rộng, gồm cả Việt Nam và Lào. Ban Giám ñốc là Sỹ quan
Quân ñội, chưa quen với việc quản lý hoạt ñộng sản xuất kinh doanh.
Đội ngũ nhân viên và công nhân có tuổi ñời trẻ, mới ra trường chưa
có kinh nghiệm.
Với mục tiêu và nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng ñặt ra: “…kinh
doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu ñầu tư tại Công
ty và hoàn thành các nhiệm vụ do Bộ Quốc Phòng giao”, ñã ñặt ra
cho công ty Hữu Nghị Nam Lào một thách thức lớn.
Vì vậy, kiểm soát nội bộ quá trình thực hiện chi phí sản xuất
(CPSX), ñặc biệt là kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại các ñơn vị
xây lắp trực thuộc công ty này là vấn ñề cấp thiết.
3. Mục ñích nghiên cứu
Về lý luận: Mục ñích nghiên cứu của luận văn là làm rõ các cơ
sở lý luận về công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất.
Về thực tiễn: Thông qua việc tìm hiểu, thu thập, tổng hợp, phân
tích thông tin từ thực tiển tại các ñơn vị xây lắp trực thuộc Công ty
Hữu Nghị Nam Lào, phát hiện những hạn chế trong công tác kiểm
soát CPSX và ñưa ra các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện công tác
KSNB CPSX ở các ñơn vị này.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu về công
tác kiểm soát chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp, bao
gồm cả môi trường kiểm soát, tổ chức thông tin phục vụ cho kiểm
soát và các thủ tục kiểm soát cụ thể.

Phạm vi nghiên cứu của ñề tài: Luận văn nghiên cứu tại các
ñơn vị xây lắp trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào.
5. Phương pháp nghiên cứu
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, so sánh lý luận và thực tiễn kiểm soát chi phí sản xuất
ở các ñơn vị thi công xây lắp.
6. Kết cấu của luận văn
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kiểm soát nội bộ chi phí
sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản
xuất tại các ñơn vị xây lắp trực thuộc Công ty Hữu Nghị Nam Lào.
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công
tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại các ñơn vị xây lắp trực thuộc
Công ty Hữu Nghị Nam Lào.
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI
PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Khái niệm, chức năng, mục tiêu, ý nghĩa của hệ thống KSNB
1.1.1.Khái niệm về hệ thống KSNB
Hiện nay, có nhiều khái niệm về hệ thống kiểm soát nội bộ
(KSNB), một trong những khái niệm ñược thừa nhận rộng rải nhất là:
KSNB là hệ thống gồm các chính sách, tiêu chuẩn, thủ tục ñược
thiết lập tại ñơn vị nhằm cung cấp một sự ñảm bảo hợp lý trong việc
thực hiện các mục tiêu: Bảo vệ tài sản của ñơn vị không bị sử dụng
lãng phí, gian lận hoặc không hiệu quả; cung cấp dữ liệu kế toán
chính xác và ñáng tin cậy; thúc ñầy và ñánh giá sự chấp hành các
chính sách của ñơn vị; ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng và hiệu năng
quản lý của ñơn vị.
KSNB ñược chia thành hai loại: kiểm soát kế toán và kiểm soát
quản lý.
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1.1.2.Chức năng
Chức năng của hệ thống KSNB là, hoạch ñịnh, giám sát, ngăn
chặn các sai phạm, ra quyết ñịnh và kiểm soát.
1.1.3.Mục tiêu
Việc thiết lập, duy trì và hoàn thiện công tác KSNB nhằm các
mục tiêu sau:
- Đối với thông tin kế toán: Số liệu kế toán phải ñảm bảo tính
trung thực, chính xác, kịp thời, ñầy ñủ và có thể so sánh ñược.
- Đối với công tác quản lý: KSNB ñảm bảo hợp lý việc chấp
hành, tuân thủ pháp luật cũng như các quy ñịnh nội bộ của ñơn vị.
Việc chấp hành và tuân thủ phải ñược thực hiện bởi tất cả các thành
viên trong ñơn vị.
1.1.4.Ý nghĩa của hệ thống KSNB
Một hệ thống KSNB tốt có ý nghĩa:
- Giúp cho việc quản lý hoạt ñộng kinh doanh của ñơn vị hiệu
quả hơn, giảm bớt các rủi ro tiềm tàng;
- Bảo vệ tài sản của ñơn vị khỏi bị hư hỏng, mất mát. Ngăn
ngừa các gian lận và sai sót, ñảm bảo tính chính xác và trung thực số
liệu, báo cáo kế toán;
- Đảm bảo mọi thành viên tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình
hoạt ñộng của tổ chức cũng như các quy ñịnh của pháp luật;
- Đảm bảo tổ chức hoạt ñộng hiệu quả, sử dụng tối ưu các
nguồn lực và ñạt ñược mục tiêu ñề ra.
1.2.Các thành phần của hệ thống KSNB
Thông thường hệ thống KSNB bao gồm ba bộ phận: Môi
trường kiểm soát, Hệ thống kế toán và các Thủ tục kiểm soát.
1.2.1.Môi trường kiểm soát
Môi trường kiểm soát phản ánh sắc thái chung của một ñơn vị,
chi phối ý thức kiểm soát của mọi thành viên trong ñơn vị và là nền
tảng của các bộ phận khác của KSNB. Môi trường kiểm soát bao
gồm các nhân tố bên trong và bên ngoài ñơn vị có ảnh hưởng ñến quá
trình thiết kế, sự hình thành và tính hữu hiện của KSNB.

Các nhân tố chính của môi trường kiểm soát bao gồm: Đặc thù
quản lý; Cơ cấu tổ chức; Chính sách nhân sự; Công tác kế hoạch;
Kiểm toán nội bộ và các nhân tố bên ngoài.
1.2.2.Hệ thống kế toán
Kế toán là một môn khoa học thu thập, xử lý và cung cấp thông
tin về tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận ñộng của tài sản
trong các tổ chức.
Một tổ chức kế toán hữu hiệu thì thông tin kế toán phải ñảm bảo
các mục tiêu: Tính có thực; Sự phê chuẩn; Tính ñầy ñủ; Sự ñánh giá; Sự
phân loại; Sự ñúng hạn; Chuyển sổ và tổng hợp báo cáo chính xác.
1.2.3.Thủ tục kiểm soát
Thủ tục kiểm soát là toàn bộ các quy trình, các chính sách do
nhà quản lý thiết lập nhằm mục ñích giúp ñơn vị kiểm soát các rủi ro
có thể gặp phải. Các thủ tục kiểm soát kiểm soát của từng ñơn vị có
thể có sự khác nhau do ñặc ñiểm riêng về cơ cấu tổ chức, ngành nghề
kinh doanh của từng ñơn vị. Song ñặc trưng chung nhất của các thủ
tục kiểm soát là ñược xây dựng dựa trên ba nguyên tắc: Nguyên tắc
phân công, phân nhiệm; Nguyên tắc bất kiêm nhiệm và Nguyên tắc
uỷ quyền và phê chuẩn.
1.3. Đặc ñiểm về hoạt ñộng kinh doanh xây lắp ảnh hưởng ñến
công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất
1.3.1.Đặc ñiểm về sản phẩm xây lắp
Xây lắp là hoạt ñộng xây dựng mới, mở rộng, khôi phục, cải
tạo lại hay hiện ñại hoá các công trình dân dụng, công nghiệp, ñường
sá, cầu cống... nhằm phục vụ cho sản xuất và ñời sống xã hội. Cũng
như các hoạt ñộng khác, hoạt ñộng kinh doanh xây lắp có những ñặc
ñiểm riêng biệt ảnh hưởng ñến quản lý và kiểm soát như: Một số
hạng mục nằm dưới nước, trong lồng ñất, trải dài trên nhiều km; Thời
gian thi công dài; Lực lượng công nhân và xe máy lớn…
1.3.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của các doanh nghiệp xây
lắp
Cơ cấu tổ chức và quản lý của các doanh nghiệp xây lắp rất ña
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dạng và có sự thay ñổi, do sản phẩm xây lắp có những ñặc thù riêng
so với các sản phẩm công nghiệp khác. Thông thường cơ cấu tổ chức
của các ñơn vị xây lắp ñược tổ chức theo mô hình trực tuyến chức
năng, gồm có: Ban Giám ñốc; Các phòng ban chức năng; Các ñơn vị
trực thuộc.
1.3.3.Đặc ñiểm về chi phí sản xuất trong hoạt ñộng xây lắp
Chi phí là toàn bộ các hao phí về lao ñộng sống và lao ñộng vật
hoá ñược biểu hiện bằng tiền mà ñơn vị bỏ ra trong một giai ñọan
kinh doanh nhất ñịnh, bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp.
Chi phí trực tiếp (chi phí sản xuất) là chi phí kết tinh trong sản
phẩm xây lắp, gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân
công trực tiếp, chi phí máy thi công và chi phí sản xuất chung.
Chi phí gián tiếp (chi phí thời kỳ) là chi phí phát sinh trong một
thời gian nhất ñịnh phục vụ cho quá trình trực tiếp tạo ra sản phẩm,
gồm: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
Điểm khác biệt của CPSX trong sản phẩm xây lắp so với các
sản phẩm khác là chi phí máy thi công. Chi phí máy thi công ñối với
công trình cầu, ñường là rất lớn và khó kiểm soát.
1.4 Tổ chức kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong hoạt ñộng
kinh doanh xây lắp
1.4.1.Tạo lập môi trường kiểm soát
Khi tạo lập môi trường kiểm soát trong các công trình xây
dựng cần chú ý ñến các yếu tố sau:
Một là, phong cách, ñạo ñức, tinh thần làm việc của nhà quản
lý ảnh hưởng trực tiếp ñến phong cách, ñạo ñức, tinh thần làm việc
của nhân viên.
Hai là, công tác tuyển dụng, ñào tạo và bố trí công việc phù
hợp thì phát huy hết khả năng cống hiến của nhân viên.
Ba là, tổ chức thành lập bộ máy quản lý tại các công trường
một cách khoa học và thành lập Ủy ban kiểm soát thực hiện chức
năng giám sát, kiểm tra, tham mưu cho Ban Giám ñốc.
1.4.2.Tổ chức hệ thống thông tin phục vụ kiểm soát nội bộ chi

phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp
Để kiểm soát cần phải có thông tin ñầy ñủ, một hệ thống thông
tin ñầy ñủ phải có hai nhân tố ñó là: Thông tin dự toán và thông tin
thực hiện.
1.4.2.1 Thông tin dự toán
Thông tin dự toán trong hoạt ñộng xây lắp là hệ thống các tiêu
chuẩn ñịnh mức. Bộ Xây dựng ñã ban hành hệ thống ñịnh mức xây
lắp (Công văn 1776&1777/CV-BXD ngày 14/9/2006, quy ñịnh về
ñịnh mức xây dựng cơ bản; Thông tư 05/TT-BXD ngày 15/4/2009
quy ñịnh ñơn giá tiền lương); về ñơn giá vật liệu và hệ số nhân công
do Sở Tài chính qui ñịnh. Thông tin dự toán phải chi tiết, cụ thể và so
sánh ñược với thông tin thực hiện.
1.4.2.2 Thông tin thực hiện
Tổ chức hệ thống thông tin thực hiện chi phí sản xuất trong các
doanh nghiệp xây lắp là ñi tổ chức hệ thống thông tin kế toán cho
việc ño lường các chi phí sản xuất thực tế phát sinh trong quá trình
thi công các công trình. Mục tiêu ñặt ra là thông tin kế toán phải phù
hợp với thông tin dự toán ñể phục vụ cho việc phân tích, rà soát.
1.4.3.Các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong quá
trình xây lắp
Để kiểm soát tốt chi phí sản xuất cần phải có các thủ tục kiểm
soát hữu hiệu, các thủ tục ñó phải kiểm soát ngay lúc chi phí phát
sinh (kiểm soát hiện hành). Nhưng ñể hiệu quả hơn, cần phải có một
thủ tục kiểm soát sau ñối với CPSX .
1.4.3.1 Các thủ tục kiểm soát CPSX hiện hành
+ Thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu (NVL)
Thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu bao gồm thủ tục
kiểm soát cung ứng nguyên vật liệu về chất lượng và giá cả; thủ tục
kiểm soát vật tư sử dụng về số lượng…
+Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công
Bao gồm thủ tục kiểm soát ngày công lao ñộng, ñơn giá ngày
công và kiểm soát năng suất lao ñộng.
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+ Thủ tục kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công
Bao gồm thủ tục kiểm soát chi phí trực tiếp liên quan ñến xe
máy thi công như: Chi phí cho nhân viên lái xe, máy thi công, chi phí
nhiên liệu chạy máy thi công; thủ tục kiểm soát ca máy thi công từng
hạng mục; thủ tục kiểm soát năng suất sử dụng máy thi công.
+ Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung
Bao gồm thủ tục kiểm soát chi phí nhân công quản lý công
trình, thủ tục kiểm soát vật tư sử dụng chung cho công trình, thủ tục
kiểm soát các chi phí mua ngoài khác…
1.4.3.2 Các thủ tục kiểm soát sau ñối với chi phí sản xuất
Thực chất của các thủ tục kiểm soát sau ñối với CPSX là phân
tích sự biến ñộng của CPSX thông qua việc sử dụng phương pháp
thay thế liên hoàn ñể tìm ra các nhân tố ảnh hưởng.
+ Phân tích biến ñộng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bằng
phương pháp thay thế liên hoàn việc phân tích biến ñộng của CPNVL
trực tiếp ñược thể hiện qua bảng 1.1 ñược trình bày trong Luận văn.
+ Phân tích biến ñộng chi phí nhân công trực tiếp: Tương tự
như cách phân tích CPNVL trực tiếp, việc phân tích chi phí nhân công
trực tiếp ñược thể hiện qua bảng 1.2 ñược trình bày trong Luận văn.
+ Phân tích biến ñộng chi phí sử dụng máy thi công: Đối với
chi phí sử dụng máy thi công ñược phân tích theo bảng 1.3 ñược trình
bày trong Luận văn.
+ Phân tích biến ñộng chi phí sản xuất chung: Phân tích chi
phí sản xuất chung, là ñi phân tích các yếu tố chi phí ảnh hưởng ñến
chi phí sản xuất chung. Cụ thể biến ñộng này ñược phân tích qua
bảng 1.4 ñược trình bày trong Luận văn.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trong chương 1, luận văn ñã hệ thống hóa những lý luận cơ
bản về kiểm soát nội bộ nói chung và dựa trên các ñặc ñiểm riêng của
hoạt ñộng sản xuất xây lắp ñể ñưa ra lý luận về kiểm soát nội bộ chi
phí sản xuất trong quá trình xây lắp.

Chương 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỀ CHI
PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÁC ĐƠN VỊ XÂY LẮP TRỰC THUỘC
CÔNG TY HỮU NGHỊ NAM LÀO
2.1. Giới thiệu về công ty Hữu Nghị Nam Lào
2.1.1.Lịch sử hình thành Công ty
Công ty Hữu Nghị Nam Lào thuộc Quân Khu 5 ñược thành lập
Quyết ñịnh số 131/2006/QĐ – BQP ngày 19 tháng 7 năm 2006 của
Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng.
2.1.2.Đặc ñiểm hoạt ñộng Công ty
2.1.2.1.Địa bàn hoạt ñộng
Công ty có ñịa bàn hoạt ñộng gồm cả Việt Nam và Lào
2.1.2.2.Ngành, nghề kinh doanh
Công ty Hữu nghị Nam Lào thuộc Quân Khu 5, ñược phép
hoạt ñộng trong các Ngành, nghề kinh doanh: Tư vấn các dự án ñầu
tư, khảo sát thiết kế xây dựng; Xây dựng các công trình; Khai thác
khoáng sản; Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; Trồng rừng và
cây công nghiệp.
2.1.2.3 Các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñã triển khai
Trong những năm qua, công ty ñã triển khai hai hoạt ñộng
kinh doanh chính ñó là: Xây dựng và Trồng cây công nghiệp.
2.2. Giới thiệu về hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Hữu Nghị
Nam Lào và các ñơn vị trực thuộc
2.2.1. Môi trường kiểm soát
2.2.1.1.Đặc thù quản lý
Công ty Hữu Nghị Nam Lào là doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu
tổ chức chặt chẽ. Ban Giám ñốc là Đảng viên, Sỹ quan quân ñội nhân
dân Việt Nam có tính kỹ luật cao, ngoài việc tuân thủ các nghiệp vụ
chuyên môn, còn chịu sự lãnh ñạo của Đảng ủy Quân Khu 5.
2.2.1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
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Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty gồm có: Ban Giám
ñốc công ty, các phòng ban và các ñơn vị trực thuộc. Chức năng
nhiệm vụ các phòng ban công ty ñược quy ñịnh cụ thể trong qui chế
hoạt ñộng của công ty.
2.2.1.3.Tổ chức bộ máy quản lý tại các ñơn vị trực thuộc
Hiện nay, Công ty có 01 Nông trường trồng cao su; 01 Nông
trường trồng cà phê; 01 Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng và nông
lâm (Trung tâm); 01 Xí nghiệp xây dựng; 01 Xí nghiệp sản xuất vật
liệu xây dựng. Bộ máy quản lý tại các ñơn vị trực thuộc về cơ bản là
giống nhau.
- Bộ máy quản lý tại Xí nghiệp xây dựng:
Bộ máy quản lý tại Xí nghiệp xây dựng ñược tổ chức theo sơ ñồ 2.2

có thêm Đội khảo sát và Đội thiết kế.
2.2.1.4.Chính sách nhân sự
Chính sách nhân sự ở một ñơn vị ñược thể hiện qua cách thức
tuyển dụng, bố trí và chế ñộ khen thưởng, kỷ luật. Thực tế công tác
tuyển dụng, ñào tạo và bố trí nhân viên chưa phù hợp. Chưa có tiêu
chí cụ thể cho từng vị trí, công tác tuyển dụng chưa công khai, bố trí
công việc có chổ chưa phù hợp với chuyên môn.
2.2.1.5.Công tác kế hoạch
Công ty và các ñơn vị trực thuộc ñã thành lập bộ phận kế
hoạch chuyên trách, song hoạt ñộng chưa hiệu quả. Chỉ giao kế
hoạch chứ chưa tổ chức ñánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.
2.2.1.6.Các nhân tố bên ngoài
Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp ñến công ty, gồm:
Hệ thống pháp luật, phong tục tập quán của ñịa phương, chủ ñầu tư,
ñối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp và ngân hàng.
2.2.2. Hệ thống kế toán
Tuy có hoạt ñộng ñầu tư tại Lào, nhưng hiện nay Công ty chỉ
thực hiện chế ñộ kế toán của Việt Nam. Ngôn ngữ sử dụng trên báo
cáo là tiếng Việt. Đồng tiền hạch toán là Việt nam ñồng.
Các ñơn vị trực thuộc công ty ñược phân cấp tài chính, nên
toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh tại các ñơn vị trực thuộc nào thì
ñược kế toán của ñơn vị ñó tập hợp ghi sổ sau ñó tổng hợp báo cáo
lên công ty vào cuối kỳ.
Cuối mỗi quý và cuối niên ñộ kế toán năm các ñơn vị trực
thuộc lập báo cáo kế toán gửi về Phòng Kế toán Công ty; căn cứ vào
báo cáo của các ñơn vị trực thuộc Phòng Kế toán Công ty tổng hợp
và lập báo cáo kế toán chung cho toàn Công ty báo cáo Phòng tài chính
Quân khu 5.
2.2.2.1.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
Bộ máy kế toán của công ty ñược tổ chức theo mô hình tập
trung, gồm: Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, Kế toán thanh toán,
Kế toán vật tư, Kế toán XDCB & TSCĐ và Thủ quỹ.

GIÁM ĐỐC

P.Giám ñốc về Chính trị

P.giám ñốc về Kỹ thuật

Ban Kế
hoạch

Đội
Thi công 1

Ban Kỹ thuật
- Dự toán

Ban Tài
chính - Kế

Đội
Thi công 2

Ban Hành
chính & Nhân

Đội
Thi công ….

Quan hệ chỉ ñạo trực tiếp
Quan hệ phối kết hợp.
Sơ ñồ 2.2 tổ chức bộ máy quản lý tại Xí nghiệp xây dựng
- Bộ máy quản lý tại Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng và
nông lâm(Trung tâm): Được tổ chức giống như Bộ máy quản lý tại
Xí nghiệp xây dựng. Bên cạnh thực hiện hoạt ñộng xây lắp, Trung
tâm còn tổ chức thêm hoạt ñộng Tư vấn thiết kế, do ñó trong bộ máy
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Trung tâm và Xí nghiệp xây dựng củng tổ chức bộ máy kế toán
theo mô hình tập trung, mọi nghiệp vụ kinh tế ñều ñược tổng hợp và
xử lý tại Ban Tài chính - kế toán. Bộ máy kế toán gồm: Kế toán
trưởng, Kế toán tổng hợp; Kế toán vật tư, thanh toán; Thủ quỹ và kê
khai thuế. Ở các ñội thi công có Kế toán công trình, có nhiệm vụ thu
thập, phân loại chứng từ sau ñó chuyển về Ban tài chính - kế toán.
2.2.2.2 Hình thức kế toán áp dụng
Tại công ty áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ; tại Trung tâm
áp dụng theo hình thức Nhật ký chung; tại Xí nghiệp xây dựng áp
dụng theo hình thức Chứng từ ghi sổ.Việc áp dụng hình thức không
ñồng nhất giữa công ty và các ñơn vị trực thuộc sẽ gây khó khăn cho
việc tổng hợp số liệu và lập báo cáo kế toán hợp nhất toàn công ty.
Hệ thống chứng từ sổ sách và báo cáo kế toán của công ty và
các ñơn vị trực thuộc ñược thực hiện theo quyết ñịnh số 15/2006/QĐBTC ngày 20/03/2006.
2.2.3 Thủ tục kiểm soát nội bộ tại công ty và các ñơn vị trực
thuộc
Các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất của công ty và
các ñơn vị trực thuộc dựa trên 3 nguyên tắc: Phân công phân nhiệm,
bất kiêm nhiệm, ủy quyền phê chuẩn. Cụ thể sẽ ñược trình bày tại
phần thực trạng kiểm soát của ñơn vị (mục 2.3)
2.3. Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại các
ñơn vị xây lắp trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào
Công tác KSNB gồm, môi trường kiểm soát, hệ thống thông tin
phục vụ kiểm soát và các thủ tục kiểm soát. Về môi trường kiểm soát
luận văn ñã trình bày ở phần giới thiệu công ty. Vì vậy, trong phần
này luận văn ñi sâu vào việc tìm hiểu công tác tổ chức hệ thống thông
tin phục vụ kiểm soát và các thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất.
2.3.1 Tổ chức hệ thống thông tin phục vụ KSNB CPSX tại các
ñơn vị xây lắp trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào
Hệ thống thông tin phục vụ kiểm soát bao gồm: Hệ thống
thông tin dự toán và Hệ thống thông tin dự toán. Để kiểm soát tốt thì

mục tiêu là phải xây dựng hệ thống thông tin dự toán khoa học; tổ
chức thông tin thực hiện chính xác, kịp thời và phù hợp với thông tin
dự toán.
2.3.1.1. Tổ chức hệ thống thông tin dự toán
Hệ thống ñịnh mức trong hoạt ñộng xây lắp ñã ñược Bộ Xây
dựng ban hành. Các khoản mục chi phí trong sản phẩm xây lắp gồm:
Chi phí NVL, chi phí NC, CPMTC và Chi phí SXC. Nhưng CPMTC
và chi phí SXC chưa xây dựng ñịnh mức cho từng khoản mục chi phí
cụ thể.
2.3.1.2.Tổ chức hệ thống thông tin thực hiện
Hệ thống thông tin thực hiện chi phí sản xuất tại các ñơn vị xây
lắp trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào chủ yếu là hệ thống thông
tin kế toán.
Tại các ñơn vị trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào ñã tổ
chức bộ máy kế toán ñể ghi chép, phản ánh các khoản mục CPSX và
tổ chức hệ thống sổ sách kế toán theo ñúng chế ñộ kế toán qui ñịnh.
Nhưng ñối tượng hạch toán chi phí sản xuất chưa phù với ñối tượng
lập dự toán. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất cho toàn bộ công trình,
không tập hợp chi phí riêng cho từng hạng mục nhỏ, ñiều này không
ñáp ứng ñược công tác kiểm soát.
2.3.2.Thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại các ñơn vị
xây lắp trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào
Thủ tục kiểm soát là toàn bộ các quy trình, các chính sách do
nhà quản lý thiết lập nhằm mục ñích giúp ñơn vị kiểm soát các rủi ro
có thể gặp phải, bao gồm: Thủ tục kiểm soát hiện hành và Thủ thục
kiểm soát sau ñối với CPSX.
2.3.2.1.Thủ tục kiểm soát hiện hành
- Thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu: Các ñơn vị trực
thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào ñều chú ý ñến kiểm soát chi phí cả
trong cung ứng, giá cả, sử dụng và bảo quản nguyên vật liệu. Thủ tục
kiểm soát nguyên vật liệu ñã ñược các ñơn vị xây dựng thành qui
trình, nhưng chưa ñầy ñủ. Chưa thành lập ban mua sắm ñể lựa chọn
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nhà cung cấp, chưa có ban kiểm nghiệm chất lượng vật tư trước khi
nhập kho và chưa giao trách nhiệm cho cá nhân quản lý vật tư sau khi
xuất kho (vật tư ñang ở trên công trường). Thủ tục kiểm soát sau
(phân tích rà soát) ñối với CPSX chưa ñược thực hiện
- Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp: Thực tế tại các
ñơn vị trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào thủ tục kiểm soát
CPNC trực tiếp chưa ñược thiết kế rỏ ràng.
Đơn giá ngày công ñược các ñơn vị quản lý thông qua các hợp
ñồng lao ñộng. Ngày công lao ñộng quản lý theo hình thức chấm
công. Chi phí nhân công chưa ñược xây dựng trên năng suất lao
ñộng.
- Thủ tục kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công:
+ Đối với máy thi công thuê ngoài: Thực tế cho thấy, việc
kiểm soát CPMTC thuê ngoài mới thực hiện ñược mặt lượng, chưa
kiểm soát mặt chất. Các ñơn vị không kiểm soát ñược năng suất
MTC, cứ căn cứ vào giờ máy hoạt ñộng ñể thanh toán, không so
sánh, ñối chiếu khối lượng sản phẩm hoàn thành.
+ Đối với máy thi công của ñơn vị:Tình trạng xe máy thi công

mục thuộc chi phí chung chưa ñược lập thành danh mục theo khoản
mục kế toán (chi phí tiền lương quản lý và các khoản trích theo
lương, chi phí vật liệu, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao, chi
phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác) và chưa xây dựng
ñịnh mức cho từng khoản mục ñó. Vì vậy, khi hạch toán, Kế toán
hạch toán chi phí chung vào các khoản mục chi phí theo chủ quan,
do ñó rất khó kiểm soát.
2.3.2.2.Thủ tục kiểm soát sau ñối với CPSX
Thực chất của các thủ tục kiểm soát sau ñối với CPSX là phân
tích sự biến ñộng của CPSX thông qua việc sử dụng phương pháp
thay thế liên hoàn ñể tìm ra các nhân tố ảnh hưởng. Thực tế tại các
ñơn vị xây lắp trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào chưa thực hiện
thủ tục kiểm soát sau ñối với CPSX.
2.4. Những hạn chế trong công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản
xuất tại các ñơn vị xây lắp trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào
Thực tiễn kiểm soát chi phí sản xuất các công trình xây dựng
tại các ñơn vị xây lắp trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào cho
thấy công tác kiểm soát chi phí các công trình này còn nhiều hạn chế
trong tất cả các bộ phận: Môi trường kiểm soát, Tổ chức thông tin và
Các thủ tục kiểm soát. Cụ thể:
* Môi trường kiểm soát: Môi trường kiểm soát chưa ñược xây
dựng hợp lý, chưa thành lập Uỷ ban kiểm soát và các trung tâm kiểm
soát chi phí cho mỗi công trình, Giám ñốc Xí nghiệp kiêm luôn Giám
ñốc Trung tâm. Chính sách nhân sự tại các ñơn vị trực thuộc chưa rõ
ràng cả về tiêu chuẩn lẫn quy trình tuyển chọn, ñào tạo và bố trí nhân
sự chưa hợp lý.
* Tổ chức hệ thống thông tin: Tại các ñơn vị xây lắp trực
thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào việc tổ chức hệ thống thông tin
phục vụ cho kiểm soát chưa phù hợp giữa thông tin dự toán và thông
tin thực hiện. Chi phí máy thi công và chi phí sản xuất chung chưa
ñược lập thành danh mục cụ thể và xây dựng ñịnh mức cho từng
khoản mục chi phí ñể phục vụ cho quá trình kiểm soát. Hình thức kế

không ñược kiểm tra ñịnh kỳ mà chỉ khi nào có sự hư hỏng thì mới
tiến hành sửa chữa. Vì vậy, tại các công trình ñã xảy ra việc ngừng
sản xuất do sự hư hỏng bất thường của máy thi công. Các xí nghiệp
chưa có các quy ñịnh trách nhiệm cho người ñiều khiển xe máy trong
việc bảo quản và sử dụng hiệu quả thiết bị. Do chưa có bãi tập kết và
vật che chắn máy thi công tại các công trình nên các xe máy này chịu
sự ảnh hưởng rất lớn của thời tiết gây nên sự hư hỏng nhanh chóng.
Chưa xây dựng ñịnh mức cho từng khoản mục CPMTC. Định kỳ
chưa thực hiện việc phân tích rà soát năng suất MTC.
- Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung
Đối với khoản mục chi phí chung, các ñơn vị trực thuộc công
ty Hữu Nghị Nam Lào chưa xây dựng thủ tục kiểm soát. Các khoản
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toán áp dụng tại các ñơn vị trực thuộc không thống nhất. Đối tượng
hạch toán chi phí chưa tương ứng với ñối tượng lập dự toán.
* Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất: Các thủ tục kiểm soát
chi phí tại các ñơn vị trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào còn ñơn
giản, chưa quy ñịnh trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân trong quá
trình thực hiện chi phí. Thủ tục kiểm soát nguyên vật liệu cũng chưa
chặt chẽ ở khâu kiểm soát giá, chất lượng vật tư lúc mua; chưa quy
ñịnh rỏ trách nhiệm của từng cá nhân trong khâu sử dụng vật tư tại
công trường. Các thủ tục kiểm soát chi phí nhân công, máy thi công
và sản xuất chung chưa ñược thiết kế. Tất cả các thủ tục kiểm soát
của các ñơn vị không ñược phổ biến rộng rãi trong toàn thể cán bộ,
nhân viên.
Thủ tục kiểm soát sau ñối với chi phí chưa ñược thực hiện;
chưa tổ chức phân tích, rà soát, cân ñối chi phí thực tế và ñịnh mức
ngay sau khi hạng mục nhỏ của công trình hoàn thành.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Trong chương này, Luận văn giới thiệu về công ty Hữu Nghị
Nam Lào, trình bày thực trạng và nêu ra những hạn chế trong công
tác KSNB CPSX tại hai ñơn vị xây lắp trực thuộc công ty này (Xí
nghiệp xây dựng, Trung tâm tư vấn và nông lâm) với sự minh họa
thực tế kiểm soát nội bộ chi phí xây lắp công trình Nhà khách T18.

theo trình tự: Thiết lập tiêu chuẩn cho từng vị trí; thông báo tuyển
nhân viên trên các phương tiên thông tin ñại chúng; nhận và sàng lọc
hồ sơ; phỏng vấn trực tiếp; kiểm tra nghiệp vụ.
- Đề xuất với Quân Khu 5 bổ nhiệm ngay Giám ñốc Trung tâm
ñể không phải kiêm nhiệm, nâng cao hiệu quả ñiều hành.
3.1.2.Hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức
Đối với cơ cấu tổ chức, Công ty cần thành lập Uỷ ban kiểm
soát và Bộ máy quản lý công trình.
Uỷ ban kiểm soát ñộc lập với Ban giám ñốc các ñơn vị trực
thuộc. Uỷ ban này hoạt ñộng ñộc lập với các bộ phận trong các xí
nghiệp và chịu trách nhiệm trước công ty Hữu Nghị Nam Lào, không
chịu sự quản lý của bộ máy quản lý tại các xí nghiệp. Uỷ ban kiểm
soát tại các xí nghiệp bao gồm các chuyên môn: Quản lý, kế toán, kỹ
thuật xây dựng, phân tích thống kê. Ủy ban kiểm soát chỉ quan hệ với
các bộ phận của xí nghiệp về quan hệ phối hợp công việc. Bộ máy
quản lý công trình ñược Luận văn trình bày theo sơ ñồ 3.1.
3.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ kiểm soát chi phí sản
xuất tại các ñơn vị xây lắp trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào
Hệ thống thông tin phục vụ kiểm soát CPSX bao gồm: Hệ
thống thông tin dự toán và Hệ thống thông tin thực hiện.
3.2.1. Hoàn thiện hệ thống thông tin dự toán chi phí sản xuất
3.2.1.1.Hoàn thiện việc xây dựng ñịnh mức chi phí nguyên vật
liệu trực tiếp
Định mức này ñã ñược Bộ Xây dựng thí nghiệm và ñưa ra
thành tiêu chuẩn trong xây dựng. Dựa vào hệ thống ñịnh mức ñó
Luận văn cụ thể hoá thành các công thức tính toán ñể dễ dàng cho
việc kiểm tra, kiểm soát như sau:.
+ Đối với các hạng mục chính của các công trình như phần
xây lắp nhà, xây lắp cầu, ñường thì ñịnh mức chi phí nguyên vật liệu
n
trực tiếp ñược lập theo công thức:

Chương 3
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÁC ĐƠN VỊ
XÂY LẮP TRỰC THUỘC CÔNG TY HỮU NGHỊ NAM LÀO
3.1 Hoàn thiện môi trường kiểm soát
3.1.1.Hoàn thiện chính sách nhân sự
Từ thực trạng, vấn ñề ñặt ra là phải hoàn thiện lại chính sách
nhân sự tại các ñơn vị xây lắp trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam
Lào, cụ thể:
- Việc tuyển dụng nhân viên phải ñược thực hiện công khai

VLd , j = ∑ ( Pd , j × qi × Qd ,i )
i =1
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Trong ñó:
VLd,j: Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp j
Pd,j: Đơn giá ñịnh mức của vật liệu j
qi: Khối lượng vật liệu ñịnh mức dùng cho 1 ñơn vị khối
lượng xây lắp hạng mục i
Qd,i: Khối lượng xây lắp ñịnh mức của hạng mục i
i = 1, n : Hạng mục công trình, j: Loại vật liệu
+ Đối với các hạng mục phụ trợ như ñiện, nước, chống sét,
biển báo….thì thì ñịnh mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ñược lập
n
theo công thức:

VL d , j

= ∑ ( Pd , j × Qd , i )

i =1 ñịnh mức chi phí nhân công
3.2.1.2.Hoàn thiện việc xây dựng
trực tiếp
Tương tự như ñịnh mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp,
ñịnh mức chi phí nhân công trực tiếp ñã ñược Bộ Xây dựng quy ñịnh.
Dựa vào hệ thống ñịnh mức ñó Luận văn cụ thể hoá thành các công
thức tính toán như sau:
n

NC d = ∑ ( pnc d , z × nd , i × Qd , i )

I =1
Trong ñó:
NCd: Tổng ñịnh mức chi phí nhân công trực tiếp
pncd,z: Đơn giá tiền lương một ngày công của loại nhân công z
nd,i: Ngày công ñịnh mức cho 1 ñơn vị khối lượng XL hạng

mục i
Qd,i: Khối lượng xây lắp ñịnh mức của hạng mục i
i = 1, n : Hạng mục công trình, z: Loại nhân công
3.2.1.3.Hoàn thiện việc xây dựng ñịnh mức chi phí sử dụng
máy thi công
Định mức chi phí sử dụng máy thi công là chi phí tối ña phục
vụ cho xe máy thi công một hạng mục công trình. Định mức này ñã
ñược Bộ Xây dựng quy ñịnh theo tiêu chuẩn. Luận văn cụ thể hoá
ñịnh mức chi phí máy thi công thành công thức sau:

M bd =

n
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∑ ( pm
I =1

d ,i

× c d ,i × Q d ,i )

Trong ñó:
M bd: Định mức chi phí sử dụng máy thi công;
pmd,i: Đơn giá ñịnh mức một ca máy thi công hạng mục i;
cd,i : Định mức ca máy thi công một ñơn vị khối lượng xây
lắp hạng mục i;
Qd,i : Khối lượng xây lắp ñịnh mức một hạng mục công việc.
Căn cứ vào ñịnh mức chi phí MTC do Bộ xây dựng quy ñịnh,
các ñơn vị xây lắp lập danh mục chi phí và xây dựng ñịnh mức cho
từng khoản mục.
3.2.1.4.Hoàn thiện việc xây dựng ñịnh mức chi phí chung
Theo quy ñịnh của chế ñộ kế toán chi phí chung bao gồm:
Tiền lương quản lý; vật liệu và dụng cụ dùng chung cho cả công
trình; khấu hao; tiền ñiện nước, ñiện thoại và các chi phí bằng tiền
khác. Theo quy ñịnh của Bộ xây dựng CP chung ñược tính theo một
tỷ lệ nhất ñịnh trên chi phí trực tiếp. Vì vậy ñể thực hiện tốt quá trình
kiểm soát cần xây dựng ñịnh mức chi phí chung hợp lý. Căn cứ tổng
chi phí chung theo quy ñịnh của bộ xây dựng, các ñơn vị xây lắp phải
lập danh mục chi phí chung và tính toán cụ thể ñịnh mức từng khoản
mục chi phí: Tiền lương nhân viên quản lý, vật liệu, công cụ dụng cụ,
khấu hao…Một số khoản mục chi phí như: Điện thoại, chi phí tiếp
khách …nên khoán gọn.
3.2.2 Hoàn thiện hệ thống thông tin thực hiện chi phí sản xuất
Tổ chức hệ thống thông tin thực hiện chi phí sản xuất tại các
ñơn vị trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào là ñi tổ chức hệ thống
kế toán ño lường, tập hợp, ghi chép các chi phí sản xuất phát sinh tại
các công trình phù hợp với hệ thống thông tin dự toán dự toán. Vì
vậy, ñối tượng hạch toán chi phí sản xuất tại các công trình phải là
từng hạng mục công trình nhỏ: Phần Móng, Phần Thân tầng 1, Phần
thân tầng 2….Đối với các khoản mục chi phí như: Máy thi công, Chi
phí sản xuất chung, Kế toán phải căn cứ vào nội dung chi phí ñể hạch
toán vào các khoản mục phù hợp.
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3.3 Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất
Thủ tục kiểm soát là toàn bộ các quy trình, các chính sách do
nhà quản lý thiết lập nhằm mục ñích giúp ñơn vị kiểm soát các rủi ro
có thể gặp phải. Các thủ tục kiểm soát này bao gồm: Thủ tục kiểm
soát hiện hành và thủ tục kiểm soát sau quá trình thực hiện chi phí
sản xuất.
3.3.1. Hoàn thiện thủ tục kiểm soát hiện hành
3.3.1.1.Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu
Để kiểm soát tốt chi phí nguyên vật liệu cần phải kiểm soát
các khâu: Cung ứng nguyên vật liệu về chất lượng và giá cả, thủ tục
xuất kho, thủ tục kiểm soát vật tư sử dụng về số lượng. Cụ thể:
+ Thủ tục kiểm soát nội bộ cung ứng nguyên vật liệu :Giải
pháp mà luận văn ñưa ra là phải có sự phê chuẩn về chất lượng và giá
cả trước khi mua vật tư (ñược trình bày chi tiết trong Luận văn).
+Thủ tục kiểm soát xuất kho và sử dụng vật tư: Qui ñịnh
trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình xuất kho vật tư, cụ thể:
Đội trưởng thi công lập phiếu yêu cầu xuất vật tư; Kế toán trưởng,
Chỉ huy trưởng ký duyệt phiếu ñề nghị và phiếu xuất; Kế toán lập
phiếu xuất; Thủ kho xuất theo phiếu xuất. Sau khi vật tư xuất ra khỏi
kho thì Đội trưởng thi công phải quản lý vật tư trên công trường ñảm
bảo sử dụng ñúng ñịnh mức, không bị mất mát, lãng phí.
3.3.1.2.Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí nhân công
- Đối với các hạng mục giao khoán: Chi phí nhân công ñược
tính dựa vào ñơn giá thỏa thuận và khối lượng hoàn thành. Vì vậy, ñể
kiểm sóat tốt cần phải có sự phê chuẩn ñơn giá trước khi ký hợp
ñồng. Mặt khác bố trí nhân viên Kỹ thuật giám sát thi công ñảm bảo
chất lượng.
- Đối với các hạng mục tự tổ chức thi công: Thủ tục kiểm soát
gồm: Số ngày công, ñơn giá ngày công và kiểm soát năng suất lao ñộng.
+ Thủ tục kiểm soát số ngày công lao ñộng ñược thực hiện
thông qua việc chấm công.

+ Thủ tục kiểm soát ñơn giá ngày công ñược thực hiện thông
qua việc ký hợp ñồng lao ñộng.
+ Thủ tục kiểm soát năng suất lao ñộng ñược thực hiện thông
qua việc nghiệm thu khối lượng từng hạng mục công trình nhỏ hoàn
thành.
3.3.1.3.Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí sử dụng máy thi
công
- Đối với máy thi công thuê ngoài: CPMTC ñược tính dựa vào
ñơn giá thỏa thuận và khối lượng hoàn thành. Vì vậy, ñể kiểm sóat
tốt cần phải có sự phê chuẩn ñơn giá trước khi ký hợp ñồng. Mặt
khác bố trí nhân viên Kỹ thuật ñiều hành thi công khoa học, ñảm bảo
tiến ñộ.
- Đối với máy thi công của ñơn vị: Thủ tục kiểm soát chi phí sử
dụng máy thi công bao gồm thủ tục kiểm soát chi phí trực tiếp liên quan
ñến xe máy thi công như: Chi phí cho nhân viên lái xe máy thi công, chi
phí nhiên liệu chạy máy thi công; thủ tục kiểm soát ca máy thi công từng
hạng mục; thủ tục kiểm soát năng suất sử dụng máy thi công.
+ Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công lái xe máy thi công
ñược thực hiện thông qua hợp ñồng nhân công lái máy thi công.
+ Thủ tục kiểm soát chi phí nhiên liệu chạy máy thi công
ñược thực hiện thông qua ñịnh mức tiêu hao nhiên liệu cho từng máy
thi công, thời gian máy hoạt ñộng.
+ Thủ tục kiểm soát năng suất sử dụng máy thi công ñược
thực hiện thông qua việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành.
3.3.1.4.Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung
Chi phí sản xuất chung của các công trình xây dựng bao gồm:
Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản
lý công trình, chi phí vật liệu, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu
hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác phục
vụ thi công các công trình.
Thủ tục kiểm soát các khoản mục chi phí tiền lương, vật liệu
…ñược thực hiện giống như các thủ tục kiểm soát CPNVL trực tiếp,
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CPNC trực tiếp. Riêng chi phí khấu hao TSCĐ là một khoản ñịnh phí
không thay ñổi khi khối lượng thi công thay ñổi, nhưng nó thay ñổi
khi thời gian thi công thay ñổi (phươg pháp khấu hao theo ñường
thẳng). Vì vậy, ñể hạ thấp chi phí khấu hao TSCĐ mục tiêu chính là
phải ñẩy nhanh tiến ñộ thi công.
3.3.2. Bổ sung các thủ tục kiểm soát sau quá trình thực hiện
chi phí sản xuất
Thực tế tại các ñơn vị xây lắp trực thuộc công ty Hữu Nghị
Nam Lào chưa thực hiện thủ tục kiểm soát sau ñối với CPSX.
Thực chất của các thủ tục kiểm soát sau ñối với CPSX là phân
tích sự biến ñộng của CPSX thông qua việc sử dụng phương pháp
thay thế liên hoàn ñể tìm ra các nhân tố ảnh hưởng.
3.3.2.1.Phân tích tình hình thực hiện CPNVL trực tiếp:
Biến ñộng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp do 2 nhân tố gây nên:
Biến ñộng về giá và biến ñộng về lượng nguyên vật liệu tiêu hao.
Biến ñộng về giá nguyên vật liệu (∆P) ñược tính theo công thức:

tiếp tăng hơn so với ñịnh mức là 201.361.656 ñồng do giá nguyên vật
liệu tăng làm tăng 54.287.619 ñồng và lượng nguyên vật liệu tiêu hao
tăng làm tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 147.074.037 ñồng.
Khối lượng vật liệu xây lắp của từng hạng mục không gia tăng,
việc gia tăng chi phí NVL trực tiếp. Điều này cho thấy, công tác kiểm
soát giá vật liệu mua vào và lượng nguyên vật liệu sử dụng không
hiệu quả, cần xác ñịnh rỏ nguyên nhân và có biện pháp xử lý triệt ñể.
3.3.2.2.Phân tích tình hình thực hiện chi phí nhân công trực
tiếp
Phân tích chi phí sự biến ñộng chi phí nhân công trực tiếp là ñi
phân tích sự ảnh hưởng của 2 nhân tố: Biến ñộng về giá của một
ngày công và biến ñộng về năng suất lao ñộng.
Biến ñộng về giá của một ngày công (∆pnc) ñược tính bằng
công thức:
n

∆pnc = ∑ ( pnc1, j − pncd , j ) × Nd ,i
i =1

n

∆P = ∑ (P1, j − Pd , j ) × M d , j
j =1

Với M1,i = qi x Q1,i, Md,i = qi x Qd,i
Biến ñộng về lượng nguyên vật liệu (∆M) ñược tính theo công thức:
n

∆M = ∑ (P1, j × (M1, j − M d , j )
j =1

Tổng biến ñộng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ñược tính theo
công thức:∆VL= ∆P+∆M
Nguyên nhân của sự gia tăng này có thể do các nguyên nhân:
Giá cả thị trường tăng; thủ tục kiểm soát giá mua chưa chặt, còn có
sự thông ñồng tăng giá; thủ tục nhập xuất vật tư chưa chặt chẻ, còn
có sự thông ñồng ñể tăng lượng nhập và hợp lý số lượng xuất; công
tác quản lý vật tư tại công trường chưa chặt chẻ, sử dụng vật tư lãng
phí, mất mát.
Tại công trình Nhà khách T18, chi phí nguyên vật liệu trực

Biến ñộng của năng suất lao ñộng (∆N) ñược tính bằng công thức:
n

∆N = ∑ pnc ( N1,i − N d ,i )
i =1

1, z

Tổng biến ñộng chi phí nhân công trực tiếp ñược tính theo
công thức:
∆NC= ∆pnc+∆N
Nguyên nhân của sự biến ñộng: Tại công trình ñường Nhà
khách T18, chi phí nhân công trực tiếp tăng 77.193.967 ñồng do giá
nhân công làm tăng 50.315.477 ñồng do năng suất lao ñộng giảm làm
tăng chi phí nhân công 26.878.490 ñồng. Giá nhân công vào thời ñiểm
cuối năm 2007 và ñầu năm 2008 ñã có sự gia tăng do nhu cầu lao
ñộng xây lắp các khu dân cư mới tăng và do lạm phát, ñây là một yếu
tố khách quan khó kiểm soát ñược. Năng suất giảm là do các yếu tố
sau: Bậc thợ của công nhân không ñúng với thực tế, làm việc chây
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lười; Công tác tổ chức, bố trí thi công chưa khoa học, quản lý ngày
công chưa chặt chẻ; Vật tư thiếu, máy móc không ñồng bộ…
3.3.2.3.Phân tích tình hình thực hiện chi phí sử dụng máy thi công
Chi phí sử dụng máy thi công chịu ảnh hưởng của hai nhân tố:
Biến ñộng về giá ca máy và Năng suất máy thi công.
* Biến ñộng
về giá ca máy thi công (∆Mb) ñược tính như sau:
n
∆Pm = ( pm1,i − pmd ,i ) × Td ,i .
1
* Biến i =ñộng
năng suất máy thi công (∆T) ñược tính bằng
công thức:
n
∆ T = ∑ (T1,i − Td ,i ) × pm1,i
1
Tổng biếni =ñộng
chi phí máy thi công ñược tính theo công thức:
∆M= ∆pm+∆T
Nguyên nhân của sự biến ñộng: Tại công trình Nhà khách T18,
chi phí sử dụng máy thi công có sự biến ñộng tăng 10.029.940 ñồng
do giá ca máy thi công tăng làm tăng 2.984.270 ñồng và năng suất
máy thi công giảm làm cho chi phí tăng 7.045.670 ñồng. Điều này
cho thấy việc quản lý máy thi công chưa chặt chẻ, cần phải kiểm tra
các khâu: Hợp ñồng thuê máy thi công, năng suất máy thi công;
nhiên liệu xuất dùng và các chi phí liên quan ñến máy thi công.
3.3.2.4.Phân tích tình hình thực hiện chi phí chung
Đối với chi phí chung việc phân tích, rà soát cũng ñược thực
hiện theo từng khoản mục chi phí: Tiền lương quản lý, vật liệu, công
cụ phục vụ thi công, khấu hao tài sản cố ñịnh, chi phí dịch vụ mua
ngoài, chi phí bằng tiền khác.
Tại công trình Nhà khách T18 ñịnh mức chi phí chung là
535.813.953 ñồng, chi phí chung thực tế là 503.350.520 ñồng giảm
32.463.433 ñồng. Đây là một dấu hiệu tốt cho công tác kiểm soát.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Từ thực tiễn, luận văn ñã ñưa ra những giải pháp với hy vọng
sẽ hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Xí nghiệp
xây dựng và Trung tâm tư vấn xây dựng và Nông lâm trực thuộc
công ty Hữu Nghị Nam Lào.

KẾT LUẬN

∑

Kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất các công trình là vấn ñề mà
mọi công ty xây dựng ñều quan tâm. Ở nước ta hiện nay, lãng phí
thất thoát trong ñầu tư xây dựng cơ bản là một thách thức nghiêm
trong. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng trên là thiếu sự
kiểm soát của các cơ quan chủ quan trong quá trình quản lý, giám sát
chi phí ñầu tư, làm cho giữa các doanh nghiệp không có sự cạnh
tranh lành mạnh.
Trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, ñến lúc các công ty xây
dựng nói chung và công ty Hữu Nghị Nam Lào nói riêng phải quan
tâm ñến việc hạ chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp.
Luận văn ñã ñặt ra và giải quyết tương ñối ñầy ñủ vấn ñề kiểm
soát nội bộ chi phí sản xuất tại các ñơn vị xây lắp trực thuộc công ty
Hữu Nghị Nam Lào. Giải pháp ñược xây dựng có cơ sở và hợp lý.
Mặc dù ñã rất cố gắng, nhưng do trình ñộ nhận thức của tác giả
còn hạn hẹp, thông tin về chi phí tại các ñơn vị còn mang tính bảo
mật và không phản ánh hết thực trạng của quá trình thực hiện chi phí
nên luận văn còn nhiều hạn chế. Song với sự hướng dẫn tận tình của
TS Đoàn Thị Ngọc Trai, bằng kiến thức ñã nghiên cứu, tác giả muốn
ñóng góp một phần nhỏ bé vào quá trình kiểm soát chi phí sản xuất ở
các ñơn vị xây lắp nói chung và các ñơn vị trực thuộc công ty Hữu
Nghị Nam Lào nói riêng.
Tác giả luận văn
Trần Quang Hiền

