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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Chu trình bán hàng – thu tiền trong các doanh nghiệp thương mại 

hay dịch vụ ñều mang những bản chất chung của quá trình trao ñổi 

hàng hóa, dịch vụ hoàn thành; hàng hóa hay dịch vụ ñều là những tài 

sản chứa ñựng giá trị và có thể bán ñược theo nhiều hình thức khác 

nhau. Chính vì vậy, việc kiểm soát chu trình bán hàng – thu tiền một 

cách hữu hiệu sẽ có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng trong hoạt ñộng kinh 

doanh của doanh nghiệp, hạn chế ñược các sai phạm, cung cấp thông 

tin kịp thời, chính xác, trung thực nhằm ñạt ñược các mục tiêu mà 

nhà quản lý ñề ra. 

Là doanh nghiệp tư nhân với mạng lưới phân phối xăng, dầu, 

nhớt rộng khắp miền Trung Việt Nam, công ty thương mại và dịch vụ 

tổng hợp Hòa Khánh ñã có 11 cửa hàng xăng dầu nằm rải rác trên 

quốc lộ 1A thuộc ñịa bàn thành phố Đà Nẵng và mạng lưới khách 

hàng tiêu thụ xăng dầu từ khu vực Quảng Bình ñến Bình Định. Bán 

hàng và thu tiền là giai ñoạn quan trọng nhất, quyết ñịnh ñến sự tồn 

tại của công ty. Việc hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình 

bán hàng và thu tiền vừa ñảm bảo tuân thủ các quy ñịnh của Nhà 

nước, vừa phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, vừa ñáp ứng 

các yêu cầu quản lý là một yêu cầu mang tính cấp thiết. 

Nhận thức ñược tầm quan trọng ñó, tác giả ñã nghiên cứu và 

chọn ñề tài luận văn thạc sĩ của mình với tiêu ñề "Hoàn thiện kiểm 

soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty thương mại & 

dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh" 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Về mặt lý luận: Luận văn tổng hợp những vấn ñề lý luận cơ 

bản về kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền và ñặc ñiểm 
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của các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ ñối với công tác kiểm soát 

nội bộ bán hàng – thu tiền. 

Về mặt thực tiễn: Luận văn nghiên cứu công tác kiểm soát nội 

bộ về bán hàng – thu tiền tại Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp 

Hòa Khánh trong ñiều kiện kinh doanh hiện tại của công ty, qua ñó 

vận dụng những ñặc ñiểm của ngành thương mại dịch vụ nhằm tăng 

cường hoàn thiện hơn công tác kiểm soát nội bộ về chu trình bán 

hàng – thu tiền cho công ty. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Kiểm soát về mặt kế toán: Kiểm soát chu 

trình bán hàng và thu tiền tại công ty, bao gồm việc tiêu thụ xăng, 

dầu, nhớt bán buôn và bán lẻ. 

Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng công tác kiểm soát nội 

bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty thương mại và dịch vụ 

tổng hợp Hòa Khánh; trong ñó tập trung chủ yếu vào hoạt ñộng bán 

buôn và một phần của hoạt ñộng bán lẻ tại công ty. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu tác giả dựa trên cơ sở phương pháp 

luận duy vật biện chứng và sử dụng các phương pháp: phương pháp 

thống kê, tổng hợp, phân tích, ñối chiếu, chứng minh, so sánh giữa lý 

luận và thực tiễn công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu 

tiền tại công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh. 

5. Những ñóng góp của luận văn 

Luận văn ñã góp phần hệ thống hóa và làm rõ các lý luận cơ bản 

về kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền, 

ñặc biệt là kiểm soát nội bộ ñối chu trình bán hàng và thu tiền trong 

các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu, nhớt. 
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Luận văn ñã phân tích, ñánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ chu 

trình bán hàng và thu tiền tại công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp 

Hòa Khánh, chỉ ra những tồn tại, hạn chế ñối với kiểm soát nội bộ về 

bán hàng và thu tiền tại công ty, từ ñó ñề ra các biện pháp tương ñối 

ñồng bộ ñể hoàn thiện chu trình này tại công ty. Thực hiện các biện 

pháp này sẽ giúp cho công ty tăng cường hiệu quả hoạt ñộng của hệ 

thống kiểm soát nội bộ ñối với chu trình bán hàng và thu tiền. 

6. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, nội dung luận văn ñược kết cấu 

thành 3 chương: 

Chương 1: Tổng quan về kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu 

tiền 

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

tiền tại công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh 

Chương 3: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu 

tiền tại công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh 

 

Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ KI ỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN 

HÀNG VÀ THU TI ỀN 

1.1. Khái quát chung về hệ thống kiểm soát nội bộ  

 1.1.1. Sự cần thiết và lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) 

  1.1.2. Khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ  

 Theo liên ñoàn kế toán quốc tế (IFAC), hệ thống kiểm soát nội bộ 

là một hệ thống bao 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 sau: 

 + Bảo vệ tài sản của ñơn vị, 
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 + Đảm bảo sự tin cậy và trung thực của thông tin, 

 + Đảm bảo việc thực hiện các chế ñộ pháp lý 

 + Đảm bảo hiệu quả các hoạt ñộng và hiệu năng quản lý. 

 1.1.3. Vai trò của kiểm soát nội bộ trong quản lý  

 1.1.4. Các bộ phận cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ 

  1.1.4.1. Môi trường kiểm soát 

  1.1.4.2 Hệ thống kế toán 

Một hệ thống kế toán bao gồm các bộ phận: 

  a. Hệ thống chứng từ 

  b. Hệ thống sổ sách kế toán 

  c. Hệ thống báo cáo nội bộ và báo cáo tài chính  

  1.1.4.3 Các thủ tục kiểm soát 

1.2. Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền trong doanh nghiệp

 1.2.1. Bản chất, chức năng của chu trình bán hàng – thu tiền 

  1.2.1.1. Bản chất của chu trình bán hàng – thu tiền 

Chu trình bán hàng – thu tiền (tiêu thụ) là quá trình chuyển quyền 

sở hữu của hàng hóa qua quá trình trao ñổi hàng – tiền giữa chủ hàng 

và khách hàng của họ, bao gồm các quyết ñịnh và các quá trình cần 

thiết cho sự chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa và dịch vụ khi 

chúng ñã sẵn sàng chờ bán.  

Với ý nghĩa như vậy, quá trình này ñược bắt ñầu từ yêu cầu mua 

của khách hàng (ñơn ñặt hàng, hợp ñồng mua hàng…) và kết thúc 

bằng việc thu tiền.  

  1.2.1.2. Chức năng của chu trình bán hàng – thu tiền 

 1.2.2. Mục tiêu kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền 

  1.2.2.1 Đối với nghiệp vụ bán hàng 

� Doanh thu ghi sổ là có thật  

� Các nghiệp vụ bán hàng ñược phê chuẩn ñúng ñắn  
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� Các nghiệp vụ bán hàng hiện hữu ñược ghi sổ ñầy ñủ  

� Doanh thu ghi sổ ñã ñược tính toán ñúng và phản ánh chính 

xác  

� Các nghiệp vụ bán hàng ñược phân loại ñúng ñắn  

� Các nghiệp vụ bán hàng ñược ghi ñúng thời gian phát sinh 

(gần với ngày xảy ra nghiệp vụ)  

� Các nghiệp vụ bán hàng ñược ghi chép, tổng hợp chính xác 

và cộng dồn ñúng. 

  1.2.2.2. Đối với nghiệp vụ thu tiền  

� Các khoản tiền ñã ghi sổ thực tế ñã nhận  

� Các khoản tiền chiết khấu ñã ñược xét duyệt ñúng ñắn  

� Số tiền thu ñược ñã ghi ñầy ñủ vào sổ quỹ và nhật ký thu tiền  

� Các khoản tiền thu ñược gửi vào tài khoản ngân hàng và ghi 

sổ theo số tiền nhận ñược  

� Các khoản tiền thu ñược ñều ñược phân loại ñúng ñắn  

� Các khoản tiền thu ñược ñều ñược ghi ñúng thời gian  

� Các khoản tiền thu ñược ghi chép, tổng hợp chính xác và 

cộng dồn ñúng  

 1.2.3. Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát nội bộ chu trình bán 

hàng – thu tiền   

  1.2.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

  1.2.3.2. Tổ chức hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán 

  1.2.3.3. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 

 1.2.4. Những rủi ro chủ yếu thường xảy ra trong chu trình bán 

hàng – thu tiền 

 1.2.5. Các thủ tục kiểm soát nội bộ trong chu trình bán hàng – 

thu tiền 

  1.2.5.1 Đối với nghiệp vụ bán hàng 
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  a. Tính hợp lý của doanh thu ghi sổ 

  - Các nghiệp vụ ghi sổ ñều dựa trên các hóa ñơn, chứng từ vận 

chuyển và ñơn ñặt hàng ñã ñược phê chuẩn. 

  - Hóa ñơn phải ñược ñánh số thứ tự trước và ñược theo dõi, ghi 

chép ñúng ñắn. 

  - Các bảng cân ñối bán hàng – thu tiền ñược gửi hằng tháng cho 

khách hàng và việc tiếp nhận ý kiến người mua ñược thực hiện ñộc 

lập với kế toán phụ trách. 

  b. Các nghiệp vụ bán hàng ñược phê chuẩn ñúng ñắn 

  - Xét duyệt bán chịu trước khi gửi hàng 

  - Chuẩn y việc gửi hàng 

  - Phê duyệt giá bán và phương thức bán hàng, phương thức vận 

chuyển và các khoản chiết khấu. 

  c. Các nghiệp vụ bán hàng ñược ghi sổ ñầy ñủ 

  - Thực hiện việc ñánh số trước ñối với những tài liệu và Hóa ñơn 

bán hàng, ghi lại tất cả những số liệu này. 

  - Ghi chép ngay tất cả các nghiệp vụ vào hệ thống máy tính và 

gán mã duy nhất cho nghiệp vụ bằng các ứng dụng của máy tính. 

  - Đối chiếu số liệu từ Hóa ñơn vận chuyển với Hóa ñơn bán 

hàng, các sổ sách kế toán có liên quan. 

  d. Doanh thu bán hàng ghi sổ ñược ñánh giá ñúng 

  - Giới hạn quyền truy cập ñối với các file tới việc phê chuẩn của 

cá nhân. 

  - In một bản danh sách sự thay ñổi về giá ñể chính bộ phận phê 

chuẩn giá kiểm tra lại. 

  - Giới hạn việc phê chuẩn ñối với giám ñốc marketing hoặc một 

vài cá nhân khác có trách nhiệm về giá bán. 

 



- 9 - 

  e. Doanh thu bán hàng ñược phân loại ñúng ñắn 

  - Sử dụng sơ ñồ tài khoản ñầy ñủ, chi tiết cho các nghiệp vụ. 

  - Xem xét và kiểm tra lại việc ghi các nghiệp vụ vào tài khoản. 

  f. Doanh thu bán hàng ñược ghi sổ ñúng lúc 

  So sánh sánh ngày trên các hóa ñơn vận chuyển với ngày trên bản sao 

hóa ñơn bán hàng, sổ nhật ký bán hàng và các sổ khác có liên quan. 

  g. Các nghiệp vụ bán hàng ñược ghi chép, tổng hợp và cộng dồn ñúng 

  - Cách ly trách nhiệm ghi sổ nhật ký bán hàng với ghi sổ các 

khoản phải thu. 

  - Gửi ñều ñặn các báo cáo hàng tháng cho khách hàng. 

  1.2.5.2. Đối với nghiệp vụ thu tiền  

  Các thủ tục KSNB cần có ñể ñạt ñược các mục tiêu về: 

  a. Các khoản thu tiền ñã ghi sổ thực tế ñã nhận 

  - Cần cách ly trách nhiệm giữa nhân viên quản lý tiền mặt và ghi 

sổ sách. 

  - Phân công công việc ñối chiếu với ngân hàng ñộc lập với kế 

toán ngân hàng  

  b. Các khoản chiết khấu ñược xét duyệt ñúng ñắn 

  - Chính sách về chiết khấu phải thực sự tồn tại trong công ty. 

  - Các khoản chiết khấu phải ñược các cấp có thẩm quyền phê 

chuẩn và phù hợp với chính sách của công ty. 

  c. Tiền mặt thu ñược ñã ghi sổ ñầy ñủ vào Sổ quỹ và Nhật ký thu 

tiền mặt 

- Cách ly trách nhiệm giữa nhân viên thu tiền và kế toán tiền. 

  - Sử dụng giấy báo nhận tiền hoặc bảng kê tiền mặt ñánh số trước 

kèm quy ñịnh cụ thể về chế ñộ nhận báo cáo kịp thời. 

  - Trực tiếp xác nhận Séc thu tiền. 

- 10 - 

  - Lập và gửi ñều ñặn bảng cân ñối bán hàng – thu tiền cho khách 

hàng. 

  - Kiểm tra nội bộ việc thu tiền: Đối chiếu giấy báo nhận tiền, 

bảng kê , giấy báo của ngân hàng với sổ sách tương ứng. 

  d. Các khoản thu tiền ñã ghi sổ ñược ñem gửi và ghi sổ theo số 

tiền nhận ñược 

- Theo dõi chi tiết các khoản thu theo nghiệp vụ và ñối chiếu 

chúng với mức giá ñã duyệt trên các chứng từ bán hàng. 

- Đối chiếu ñộc lập, ñều ñặn sổ phụ với tài khoản ngân hàng. 

- Kiểm tra nội bộ việc ñịnh giá, các phép tính 

e. Các khoản thu tiền ñược phân loại ñúng 

- Sử dụng sơ ñồ tài khoản ñầy ñủ. 

- Kiểm tra các chứng từ chứng minh các khoản thu tiền mặt và so 

sánh với thực tế trên sơ ñồ tài khoản. 

f. Các khoản thu tiền mặt ñược ghi sổ ñúng thời gian 

- Các nghiệp vụ thu tiền phải ñược quy ñịnh ghi sổ hàng ngày khi 

có chứng từ chứng minh. 

- Cử nhân viên ñộc lập kiểm soát việc ghi sổ và thu tiền. 

g. Các khoản thu tiền mặt ñược ghi sổ ñúng ñắn và ñược tổng 

hợp chính xác 

- Cách ly trách nhiệm giữa việc ghi sổ nhật ký thu tiền mặt với 

việc ghi sổ phụ các khoản phải thu và sổ quỹ. 

- Gửi ñều ñặn các khoản cân ñối thu tiền cho khách hàng. 

- Đối chiếu các bút toán ở sổ quỹ với nhật ký thu tiền và sổ phụ. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG KI ỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN 

HÀNG VÀ THU TI ỀN TẠI CÔNG TY TH ƯƠNG MẠI & D ỊCH 

VỤ TỔNG HỢP HÒA KHÁNH 

2.1. Khái quát chung về Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp 

Hòa Khánh   

 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 

  2.1.1.1. Quá trình hình thành công ty 

Tháng 1 năm 1990 ñại lý xăng dầu Hòa Khánh ñược thành lập 

với cửa hàng ñầu tiên là Hòa Khánh 1 (khu công nghiệp Hòa Khánh, 

Đà Nẵng).  

Năm 1994, ñược sự cho phép của UBND tỉnh Quảng Nam – Đà 

Nẵng cũ, ngày 21 tháng 01 năm 1994 Công ty thương mại và dịch vụ 

tổng hợp Hòa Khánh ñược thành lập. 

2.1.1.2. Quá trình phát triển 

Năm 1990, cửa hàng xăng dầu Hòa Khánh chỉ tạm cấp phát xăng 

dầu với hơn 10 nhân viên, vừa trực tiếp vừa gián tiếp. 

Hơn 10 năm qua, công ty thương mại và dịch vụ Hòa Khánh là 

công ty tư nhân với mạng lưới phân phối xăng, dầu, nhớt rộng khắp 

miền Trung Việt Nam. Công ty ñã có 11 cửa hàng xăng dầu nằm rải 

rác trên quốc lộ 1A thuộc ñịa bàn thành phố Đà Nẵng và mạng lưới 

khách hàng tiêu thụ xăng dầu từ khu vực Quảng Bình ñến Bình Định. 

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty   

2.1.2.1. Chức năng 

2.1.2.2. Nhiệm vụ 

Kinh doanh xăng, dầu, nhớt; sử dụng vốn có hiệu quả nhằm hoàn 

thành các mục tiêu góp phần thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội. 
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2.1.3. Hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty 

  2.1.3.1. Môi trường kiểm soát 

a. Đặc thù về quản lý 

b. Cơ cấu tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 2.1: Sơ ñồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 

c. Chính sách nhân sự 

d. Công tác kế hoạch 

e. Các nhân tố bên ngoài 

2.1.3.2. Hệ thống kế toán 

a. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 

Công ty ñã áp dụng mô hình tổ chức kế toán tập trung. 

b. Tổ chức chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán của công ty 

� Hệ thống chứng từ kế toán 

� Hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán 

� Hệ thống báo cáo kế toán 

Áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ, với sự trợ giúp của phần 

mềm máy tính cao cấp EFFECT. 

  

Phòng vi 
tính 

Giám ñốc 

Phó giám ñốc 

Phòng tổ 
chức 

Phòng kế 
toán 

Phòng 
kinh 

Các cửa hàng trực thuộc 
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Hình 2.2: Sơ ñồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 

Ghi chú:    Quan hệ trực tuyến 

      Quan hệ chức năng 

  2.1.3.3. Các thủ tục kiểm soát chung tại công ty  

2.2. Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại 

công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh 

 2.2.1. Đặc ñiểm về tình hình tiêu thụ và tổ chức mạng lưới kinh 

doanh của công ty ảnh hưởng ñến quá trình kiểm soát nội bộ 

  2.2.1.1. Các mặt hàng kinh doanh của công ty 

- Xăng dầu 

- Nhớt  

- Thiết bị 

Kế 
toán 
tiền 
mặt 

Kế 
toán 
tiền 
gửi 
ngân 
hàng 

Kế 
toán 
hàng 
hóa 

Kế 
toán 
tiêu 
thụ 
và 
nợ 
phải 
thu 

Kế 
toán 
mua 
hàng 
và 
nợ 
phải 
trả 

Thủ 
quỹ 

Kế toán tổng hợp kiêm kế 
toán tiền lương, TSCĐ, thuế 

Kế toán các cửa 
hàng 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 
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  2.2.1.2. Đặc ñiểm tổ chức mạng lưới kinh doanh 

  Hiện nay thị trường kinh doanh của công ty TM & DVTH Hòa 

Khánh tương ñối rộng, ñể ñáp ứng nhu cầu về quản lý. Ngoài văn 

phòng công ty chính ñặt tại 14 Nguyễn Tri Phương – Hải Châu – Đà 

Nẵng, công ty còn có hơn 10 cửa hàng nằm rải rác trên quốc lộ 1A và 

ñịa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2.2.1.3. Các phương thức bán hàng tại công ty  

Công ty có 2 phương thức bán hàng, ñó là:  

- Bán hàng thông qua hệ thống tại các cửa hàng bán lẻ. 

- Bán hàng theo phương thức bán buôn. 

Tuy nhiên bán buôn vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn về cả doanh thu 

lẫn số lượng.  

2.2.2. Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền 

tại công ty 

2.2.2.1. Mục tiêu kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền 

tại công ty  

2.2.2.2. Sự phân công trách nhiệm 

2.2.2.3. Hệ thống chứng từ sử dụng trong chu trình bán hàng và 

thu tiền tại công ty 

2.2.2.4. Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền 

a. Đối với nghiệp vụ bán hàng: 

* Hình thức bán buôn: 

• Đơn ñặt hàng ñược áp dụng cho các khách hàng mới, lần ñầu tiên 

giao dịch với công ty nhưng không áp dụng với các khách hàng quen 

thuộc. 

• Hiện tại công ty không có một bộ phận ñộc lập ñể làm nhiệm vụ 

tiếp nhận ñơn ñặt hàng của khách hàng.  
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• Đơn ñặt hàng không có mẫu sẵn, các ñơn này ñều do các khách 

hàng có nhu cầu lập và gửi ñến; mỗi một khách hàng có một mẫu ñơn 

ñặt hàng khác nhau. 

• Hợp ñồng mua bán ñược lập trước khi xem xét các ñiều khoản 

bán chịu. 

• Các chứng từ như lệnh xuất hàng, phiếu xuất kho, Hóa ñơn 

GTGT và biên bản giao nhận hàng hóa sau khi lập không có một bộ 

phận ñộc lập kiểm tra lại.  

• Việc ñối chiếu công nợ giữa khách hàng và công ty chỉ ñược tiến 

hành khi khách hàng có thắc mắc về công nợ, chưa thực sự ñược ñối 

chiếu thường xuyên ñể mang tính chất kiểm tra, ñôn ñốc công nợ. 

* Hình thức bán lẻ và KSNB ñối với hình thức này: 

• Hóa ñơn không phải do kế toán cửa hàng viết mà do nhân viên 

bán hàng trực tiếp viết tại nơi khách hàng ñổ xăng. Điều này vi phạm 

một trong 3 nguyên tắc thiết kế các thủ tục kiểm soát ñó là: nguyên 

tắc bất kiêm nhiệm. 

• Mặt khác việc ñổ xăng cho khách hàng là khách vãng lai cũng có 

thể xảy ra gian lận. Chẳng hạn, trong quá trình ñổ xăng, thừa lúc 

khách hàng không chú ý, nhân viên có thể ñánh cắp xăng của khách 

hàng bằng cách không dập cò bơm về vị  trí zero sau khi ñã ñổ xăng 

cho khách hàng trước ñó, mà cứ ñể như vậy rồi ñổ xăng tiếp cho 

khách hàng khác. 

• Việc bán lẻ xăng dầu hằng ngày do cửa hàng trưởng quản lý, cuối 

ngày thu tiền ñể sáng hôm sau gửi lại kế toán, kế toán không thực sự 

theo dõi sát khoản thu này, không có bảng kê bán lẻ mỗi ngày ñể theo 

dõi cụ thể số lượng, doanh thu của ngày ñó. 

• Dồn ñến cuối tháng kế toán gửi bảng tổng hợp doanh thu và bảng 

cân ñối hàng hóa về công ty là hơi trễ và số liệu kế toán sẽ khá nhiều. 
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b. Đối với nghiệp vụ thu tiền: 

Đối với mỗi hình thức bán bán buôn và bán lẻ, công ty cũng thực 

hiện các thủ tục kiểm soát khác nhau: 

* Thu ti ền từ bán buôn:  

  - Đối với nghiệp vụ thu tiền ngay: có hai phương thức thanh toán tiền: 

  + Trường hợp khách hàng thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt: 

• Chưa có sự quan tâm nhiều ở khâu kiểm tra chứng từ. 

• Chưa thể hiện sự kiểm tra, ñối chiếu giữa Sổ chi tiết tiền mặt do 

kế toán tiền mặt và sổ chi tiết công nợ do kế toán công nợ thực hiện 

và không có một mẫu biên bản nào thể hiện sự ñối chiếu thường 

xuyên này. 

• Sổ quỹ do kế toán tiền mặt ghi và quản lý là chưa thực sự hợp lý.  

• Thủ quỹ làm nhiệm vụ thu chi và lên báo cáo thu chi là chưa thể 

hiện hết vai trò của mình. 

  + Trường hợp khách hàng thanh toán qua ngân hàng: 

• Động tác kiểm tra giấy báo Có của kế toán còn hạn chế. 

• Sổ phụ ngân hàng chưa ñược sử dụng triệt ñể trong việc ñối 

chiếu và sử dụng . 

• Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng do kế toán tiền gửi ngân hàng ghi 

và quản lý chưa có sự kiểm tra ñối chiếu chặt chẽ, thường xuyên với 

sổ chi tiết công nợ do kế toán công nợ theo dõi. 

 - Đối với nghiệp vụ thu tiền sau một khoảng thời gian thỏa thuận: 

 Tại  công ty việc bán hàng chấp nhận nợ ñược theo dõi thường 

xuyên trên các sổ chi tiết công nợ phải thu. 

* Thu ti ền từ bán lẻ:  

• Nhân viên bán hàng sẽ là người trực tiếp bán và thu tiền, vai trò 

của kế toán cửa hàng còn hạn chế, chỉ dừng lại ở việc nhận tiền từ 
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cửa hàng trưởng và ghi sổ theo dõi, ñiều này vẫn có khả năng xảy ra 

gian lận. 

• Kế toán cửa hàng ñể dồn ñến cuối ngày mới ghi chép lượng tiền 

thu ñược, trong khi ñó cứ mỗi buổi là số tiền bán ñược ñã khá lớn, 

vẫn có khả năng dẫn ñến hiện tượng chiếm dụng tiền tạm thời. 

• Bộ phận bán hàng không có báo cáo về tình hình thực hiện bán 

hàng và thu tiền hằng ngày. 

2.3. Đánh giá công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu 

tiền tại công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh 

 2.3.1. Những kết quả ñạt ñược trong công tác kiểm soát nội bộ 

chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty 

 2.3.2. Những tồn tại trong công tác kiểm soát nội bộ chu trình 

bán hàng – thu tiền tại công ty  

  2.3.2.1 Môi trường kiểm soát 

- Công tác ủy quyền phê chuẩn vẫn còn có chỗ không hợp lý.  

- Công tác lập kế hoạch chưa hiệu quả. Đối với chu trình bán 

hàng – thu tiền, công tác lập kế hoạch tiêu thụ cũng chưa ñược quan 

tâm ñúng mức.  

2.3.2.2 Tổ chức công tác kế toán 

- Không có một tài khoản sử dụng và một mật khẩu riêng ñể 

chống tình trạng các dữ liệu kế toán có thể bị sửa ñổi, sao chép  

- Các tập tin hoặc bản ghi không ñược lập bản sao dự phòng . 

- Công ty không có mẫu ñơn ñặt hàng thống nhất. 

- Phòng kinh doanh lại bỏ qua giai ñoạn nhận và xét duyệt ñơn 

ñặt hàng ñối với ñối tượng khách quen. Việc bỏ qua như vậy dễ gây 

rủi ro trong công nợ, cũng như chủ quan, nhầm lẫn hoặc bỏ soát ñơn 

ñặt hàng của khách. 
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2.3.2.3 Kiểm soát nội bộ ñối với chu trình bán hàng – thu tiền 

a. Bán hàng: 

- Sự phân công công việc chưa rõ ràng giữa các bộ phận.  

- Các báo cáo bán hàng ñặc thù của các bộ phận còn hạn chế.  

- Chưa thể hiện chặt chẽ việc kiểm tra, ñối chiếu giữa sổ chi tiết 

tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và sổ chi tiết công nợ. 

- Chưa thể hiện chặt chẽ việc kiểm tra, ñối chiếu giữa sổ chi tiết 

tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và sổ chi tiết công nợ. 

- Công ty chỉ căn cứ vào uy tín của KH truyền thống ñể quyết ñịnh 

bán chịu, dễ xảy ra trường hợp nợ khó ñòi khi KH gặp khó khăn. 

b. Thu tiền: 

- Việc ñối chiếu hàng ngày giữa kế toán tiền mặt và thủ quỹ diễn 

ra không thường xuyên, không có kiểm tra chặt chẽ. 

- Việc ñối chiếu giữa kế toán tiền gửi ngân hàng và ngân hàng 

không ñược thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. 

- Đối với công tác thu tiền từ bán lẻ: việc thu tiền ñược thực hiện 

qua ngày hôm sau dễ dẫn ñến tình trạng chiếm dụng tiền tạm thời.  

- Hóa ñơn do nhân viên bán hàng trực tiếp lập thể hiện tính 

không chuyên nghiệp trong nghiệp vụ và tính kiểm soát yếu. 

- Vai trò của kế toán các cửa hàng bán lẻ còn hạn chế, chỉ dừng 

lại ở việc thu tiền và lập báo cáo. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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Chương 3 

 HOÀN THI ỆN KI ỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN 

HÀNG VÀ THU TI ỀN TẠI CÔNG TY TH ƯƠNG MẠI & D ỊCH 

VỤ TỔNG HỢP HÒA KHÁNH 

3.1. Yêu cầu cần hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình 

bán hàng – thu tiền tại Công ty thương mại & d ịch vụ tổng hợp 

Hòa Khánh 

- Sự phân công công việc chưa rõ ràng giữa các bộ phận.  

- Công ty không có mẫu ñơn ñặt hàng thống nhất. 

- Hệ thống các chứng từ như phiếu thu, hàng hóa không ñược 

ñánh số trước.  

- Phòng kinh doanh thường bỏ qua giai ñoạn nhận và xét duyệt 

ñơn ñặt hàng.  

- Các báo cáo bán hàng ñặc thù của các bộ phận còn hạn chế.  

- Đối với công tác thu tiền: việc thu tiền ñược thực hiện qua ngày 

hôm sau dễ dẫn ñến tình trạng chiếm dụng tiền tạm thời.        

- Việc giám sát bán hàng tại cửa hàng lại không ñược thực hiện 

hằng ngày.  

Và nhiều vấn ñề gian lận, sai sót, mất mát, không hợp lý khác 

vẫn có thể xảy ra... 

3.2. Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – 

thu ti ền tại Công ty thương mại & d ịch vụ tổng hợp Hòa Khánh 

3.2.1. Hoàn thiện môi trường kiểm soát  

- Ban hành các quy tắc, chính sách, quy ñịnh dưới dạng văn bản. 

- Cần có sự ñộc lập tương ñối trong việc kiểm tra giữa các bộ phận. 

- Xây dựng một hệ thống văn bản thống nhất quy ñịnh chi tiết 

cho từng ñầu việc. 
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- Có thể thành lập một bộ phận thẩm ñịnh tín dụng ñối với khách 

hàng. 

* L ập kế hoạch tiêu thụ: 

Cơ sở lập dữ toán tiêu thụ: Căn cứ vào số lượng hàng tiêu thụ 

của kì trước, chu kì sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, chính 

sách giá cả, chính sách quảng cáo, khuyến mãi... 

Phương pháp lập: 

Doanh thu tiêu thụ dự kiến = Số lượng tiêu thụ dự kiến * Đơn giá 

bán dự kiến 

Bảng 3.1: Dự toán tiêu thụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra, dự toán tiêu thụ còn ñính kèm với bản dự kiến lịch thu 

tiền của từng tháng trong kì kế hoạch. Số tiền dự kiến thu ñược của kì 

này sẽ ñược tính theo tỉ lệ % số tiền trên doanh thu ñã thực hiện trong 

kì trước + Tỉ lệ % số tiền thu ñược trên doanh thu dự toán thực hiện 

kì này. 

 3.2.2. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng – thu tiền  

  3.2.2.1. Chứng từ, sổ sách liên quan 

- Mọi người có sử dụng máy tính cần có một tài khoản sử dụng 

và một mật khẩu riêng. 

DỰ TOÁN TIÊU TH Ụ  - Quý 4 năm 2010 
ĐVT: 1.000 ñ 

Tháng Chỉ tiêu 

10 11 12 

Cả quý 

Số lít dầu tiêu thụ 
dự kiến (lít) 

25.000 35.000 40.000 100.000 

Đơn giá bán dự 
kiến 

16 16 16 16 

Doanh thu dự 
kiến 

400.000 560.000 640.000 1.600.000 

Tiền thuế GTGT 40.000 56.000 64.000 160.000 
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- Các tập tin hoặc bản ghi cần thường xuyên lập bản sao dự 

phòng. 

- Công ty nên sử dụng lệnh xuất hàng trong tất cả các trường hợp 

bán hàng. 

- Đối với hệ thống chứng từ như: Phiếu thu, hóa ñơn GTGT công 

ty nên thực hiện việc ñánh số thứ tự trước khi sử dụng.  

- Công ty nên có một mẫu ñơn ñặt hàng chuẩn và mẫu này nên 

ñược ñánh số thứ tự trước và phải ñược người có thẩm quyền kí 

duyệt khi chấp nhận ñơn ñặt hàng.  

- Định kì cần phải lập bảng phân tích tuổi nợ ñể xem xét các khoản 

phải thu từng khách hàng theo tuổi nợ. Bảng phân tích tuổi nợ do kế toán 

công nợ phải thu lập và lập cho từng ñối tượng khách hàng. 

3.2.2.2. Tổ chức sổ theo dõi nợ phải thu 

Tổ chức Sổ theo dõi nợ phải thu: từ sổ này ñưa số liệu vào Bảng 

phân tích tuổi nợ. 

3.2.3. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ ñối với chu trình bán hàng – 

thu tiền 

3.2.3.1 Xác ñịnh mục tiêu kiểm soát 

Doanh thu bán hàng là có thật và ñạt ñược mức mong muốn theo 

dự toán tiêu thụ ñã ñược lập. 

Tiền thu ñược từ bán hàng ñảm bảo thu ñủ, ñúng như lịch dự 

kiến thu tiền ñã ñược lập kèm theo dự toán tiêu thụ. 

3.2.3.2. Kiểm tra ñối chiếu  

Kế toán tiêu thụ và công nợ phải thu phải thống kê ñược doanh 

thu các nghiệp vụ bán hàng ñã xảy ra trong kì, thể hiện trên báo cáo 

doanh thu tiêu thụ. Thống kê tình hình thanh toán tiền của khách 

hàng, thể hiện trên báo cáo tình hình thu tiền hàng. 
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Từ các số liệu ñã ñược báo cáo lên, tiến hành kiểm tra, ñối chiếu 

tình hình thực hiện so với dự toán ñã lập. 

3.2.3.3. So sánh kết quả thực tế với kế hoạch 

So sánh kết quả thực hiện doanh thu bán hàng và thu tiền so với 

dự toán ñã ñược lập, cần sử dụng phương pháp so sánh ñể phân tích 

sự chênh lệch 

3.2.3.4. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ ñối với nghiệp vụ bán hàng 

a. Đối với hình thức bán buôn: 

• Khách hàng có nhu cầu mua hàng dù là khách hàng cũ hay khách 

hàng mới thì công ty cũng nên sử dụng ñơn ñặt hàng. Đơn ñặt hàng 

do công ty thiết kế sẵn, khách hàng chỉ cần ñiền theo mẫu là ñược. 

Sau khi xem xét yêu cầu của khách hàng và khả năng cung ứng của 

công ty, phòng kinh doanh sẽ chuyển lên cho giám ñốc ñể thực hiện 

việc phê duyệt bán chịu. (1) 

• Việc ký kết hợp ñồng mua bán phải do chính giám ñốc ký duyệt, 

ñặc biệt là hợp ñồng có giá trị lớn. Chỉ trong trường hợp ñi vắng thì 

giám ñốc mới ủy quyền cho phó giám ñốc hoặc trưởng phòng kinh 

doanh ký duyệt. (2) 

• Phải xem xét kỹ hơn các ñiều khoản bán chịu trước khi xét duyệt 

Hợp ñồng mua bán, như: khả năng thanh toán, tình hình kinh doanh 

của ñối tác... 

• Phòng kinh doanh sau khi lập các chứng từ như lệnh xuất hàng, 

phiếu xuất kho và Hóa ñơn GTGT, biên bản giao nhận hàng hóa phải 

có một bộ phận ñộc lập kiểm tra lại trước khi lưu hành. (3) 

• Phòng kinh doanh chuyển lệnh xuất hàng, phiếu xuất kho cho thủ 

kho làm căn cứ xuất hàng. Thủ kho sẽ căn cứ vào lệnh xuất hàng, 

phiếu xuất kho và xuất ñúng số lượng, chủng loại ñã ghi trên phiếu 

xuất. Nhân viên vận chuyển sẽ căn cứ vào Hóa ñơn ñể nhận hàng từ 
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thủ kho. Khi xuất hàng xong, căn cứ vào phiếu xuất kho này, thủ kho 

sẽ ghi vào thẻ kho và chuyển lệnh xuất hàng, phiếu xuất kho cho kế 

toán hàng hóa làm căn cứ ghi sổ. Cuối tháng, thủ kho và kế toán hàng 

hóa sẽ tiến hành ñối chiếu giữa thẻ kho và sổ sách ñược in ra. (4) 

• Nếu bán hàng với số lượng lớn thì thay vì cuối tháng, thủ kho và 

kế toán hàng hóa sẽ tiến hành ñối chiếu giữa thẻ kho và sổ sách ñược 

in ra; thì ñộng tác này có thể ñược tiến hành thường xuyên hơn. 

• Việc ñối chiếu công nợ giữa khách hàng và và công ty cần ñược 

tiến hành thường xuyên hơn và công tác ñôn ñốc trả nợ phải ñược 

thực hiện theo kế hoạch ñể ñảm bảo các khoản doanh thu. 

• Kế toán các phần hành sẽ căn cứ vào Hóa ñơn, phiếu xuất kho ñể 

tiến hành nhập vào máy tính. Tại phòng kế toán, kế toán hàng hóa sẽ 

ñối chiếu số lượng thực xuất trên phiếu xuất và số lượng trên lệnh 

xuất xem thử có trùng khớp với nhau không. Sau ñó, căn cứ vào 

phiếu xuất kho kế toán sẽ nhập vào máy, phần mềm sẽ tự ñộng cập 

nhật vào sổ chi tiết hàng hóa, bảng tổng hợp chi tiết, kế toán tiêu thụ, 

công nợ phải căn cứ vào Hóa ñơn cập nhật vào sổ chi tiết doanh thu, 

phải thu khách hàng và bảng tổng hợp chi tiết. Kế toán tổng hợp sẽ 

cập nhật vào chứng từ ghi sổ và sổ Cái TK 156, TK511. Đến cuối 

tháng, kế toán chỉ thực hiện các thao tác ñơn giản trong phần mềm thì 

phần mềm sẽ cho ra các số liệu chính xác về giá vốn. (5) 

 b. Đối với hình thức bán lẻ 

• Khi khách hàng cần lấy Hóa ñơn, kế toán cửa hàng phải tiến 

hành lập Hóa ñơn GTGT cho khách. (2) 

• Hóa ñơn có ñầy ñủ chữ ký của khách hàng, cửa hàng trưởng và 

người lập. Liên 2 của hóa ñơn sẽ ñược giao cho khách hàng, 2 liên 

còn lại sẽ do kế toán của cửa hàng giữ làm căn cứ lập bảng cân ñối 

hàng hóa và bảng tổng hợp doanh thu. (3) 
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• Hằng ngày, kế toán cửa hàng lập bảng kê bán hàng, thu tiền theo 

buổi và lưu trữ cẩn thận.  

• Cuối tháng, kế toán cửa hàng gửi các báo cáo, bảng tổng hợp về 

phòng kế toán công ty. Kế toán hàng hóa tại công ty sẽ tiến hành 

kiểm tra và nhập dữ liệu vào máy. (4) 

 3.2.3.5. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ ñối với nghiệp vụ thu tiền 

 a. Thu tiền từ bán buôn: 

+ Trường hợp khách hàng thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt: 

• Kế toán tiền mặt kiểm tra chứng từ người nộp tiền mang ñến. 

Nếu chứng từ hợp lệ sẽ tiến hành lập phiếu thu. Nếu không hợp lệ sẽ 

trả lại cho người nộp tiền. (1) 

• Kế toán trưởng ký duyệt phiếu thu.(2) 

• Giám ñốc ký duyệt phiếu thu. (3) 

• Thủ quỹ thu tiền và ghi sổ quỹ, báo cáo thu chi. Kế toán tiền mặt 

ghi vào sổ chi tiết tiền mặt, kế toán công nợ ghi giảm nợ phải thu 

khách hàng ở sổ chi tiết nợ phải thu khách hàng. (4) 

• Cuối ngày thủ quỹ và kế toán tiền mặt phải tiến hành kiểm tra ñối 

chiếu với nhau và kế toán công nợ cũng phải ñối chiếu giữa sổ chi 

tiết tiền mặt và sổ chi tiết công nợ. (5) 

+ Trường hợp khách hàng thanh toán qua ngân hàng: 

• Kế toán ngân hàng nhận ñược giấy báo Có do ngân hàng gửi ñến. (1) 

• Kế toán ngân hàng tiến hành kiểm tra giấy báo Có và ñối chiếu 

với các chứng từ có liên quan. Đúng thì sẽ vào sổ chi tiết tiền gửi, sai 

thì kế toán ngân hàng chuyển trả lại cho ngân hàng. Đồng thời kế 

toán công nợ phải thu vào sổ chi tiết công nợ ñể ghi giảm nợ cho 

khách hàng. (2) 



- 25 - 

• Do lượng tiền thu trong ngày nhiều nên cuối mỗi ngày kế toán 

ngân hàng phải ñối chiếu với sổ phụ ngân hàng và ñối chiếu với sổ 

chi tiết công nợ ñể ñề phòng sai sót có thể xảy ra. (3) 

b. Thu tiền từ bán lẻ: 

• Kế toán các cửa hàng cần thể hiện vai trò kiểm soát chặt chẽ và 

theo dõi sát sao lượng tiền từ các nhân viên bán hàng thu ñược. Yêu 

cầu nhân viên bán hàng bấm trở về vị trí số 0 mỗi khi có khách hàng 

mới ñổ tiếp ñể thể hiện tính trung thực của nhân viên cũng như tác 

phong làm việc cẩn thận, có trách nhiệm với khách hàng.  

• Cuối mỗi buổi sáng, buổi chiều, buổi tối kế toán các cửa hàng 

phải có báo cáo số lượng, cũng như lượng tiền thu ñược ñể tổng hợp 

vào cuối ngày, tránh tình trạng số liệu thống kê dồn vào cuối ngày, 

cuối tháng nhiều dễ dẫn ñến sai sót và khả năng chiếm dụng tiền 

trong thời gian ngắn. Điều này cũng làm cho công tác quản lý và 

kiểm tra tốt hơn. 

• Nếu lượng tiền thu về từ 3 ñến 5 ngày lớn và ñịa ñiểm các cửa 

hàng xa công ty, kế toán cửa hàng phải gửi tiền về ngân hàng công ty 

ñể ñảm bảo sự an toàn 

• Nên cần thiết thiết lập nhân viên bảo vệ tại các cửa hàng có ñông 

khách, ñảm bảo an toàn cho cửa hàng và bảo vệ tài sản của cửa hàng 

tốt hơn. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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KẾT LUẬN 
 

Việc hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ nói chung và kiểm 

soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền nói riêng là một yêu cầu hết 

sức cần thiết. Công tác kiểm soát nội bộ tốt sẽ giảm thiếu các gian lận 

có thể xảy ra, ñáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao ñộ tin cậy của các 

thông tin tài chính, ñem lại hiệu quả kinh doanh một cách tốt nhất.  

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về kiểm soát nội 

bộ ñối với chu trình bán hàng – thu tiền, ñề tài ñã ñưa ra ñược một số 

giải pháp có cơ sở, thiết thực, hợp lý, góp phần hoàn thiện chu trình 

bán hàng – thu tiền ñối với công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp 

Hòa Khánh. Về cơ bản, luận văn giải quyết ñược một số vấn ñề có 

thể vận dụng hiệu quả tại công ty nói riêng cũng như ñối với những 

doanh nghiệp hoạt ñộng trong thương mại dịch vụ nói chung là: 

Trước nhất, ñưa ra hệ thống những vấn ñề lý luận cơ bản về 

kiểm soát nội bộ nói chung và kiểm soát nội bộ ñối với chu trình bán 

hàng – thu tiền nói riêng trong các doanh nghiệp thương mại dịch vụ. 

Tiếp theo, ñề tài phản ánh thiết thực và ñánh giá thực trạng 

công tác kiểm soát nội bộ về bán hàng – thu tiền tại công ty thương 

mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh một cách toàn diện, qua ñó ñưa 

ra ñược những ñánh giá về thực trạng công tác này tại ñơn vị. 

Cuối cùng, chỉ ra ñược sự cần thiết phải hoàn thiện công tác 

kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty thương mại 

và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh, ñưa ra một số giải pháp nhằm quản 

lý chặt chẽ nghiệp vụ thu chi, giảm thiểu gian lận, sai sót và tăng sức 

cạnh tranh của ñơn vị trong giai ñoạn phát triển mới. 


