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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Hiện nay, qui mô hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty 

TNHH Nguyễn Nga Lâu ngày càng mở rộng, sản xuất ngày càng nhiều 

phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài, nhưng việc kiểm 

soát chi phí sản xuất tại Công ty chưa ñược quan tâm ñúng mức, còn bộc 

lộ nhiều hạn chế, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý chi phí, chưa xây 

dựng ñịnh mức khoán chi phí sản xuất chung…nên không thể tránh khỏi 

những rủi ro, sai sót, gian lận nhất ñịnh trong quá trình quản lý. 

Vì vậy, việc tăng cường kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại 

công ty là một yêu cầu cấp thiết nhằm hỗ trợ cho công ty hạn chế những 

rủi ro, gian lận dẫn ñến thất thoát tài sản. Xuất phát từ thực tế ñó, tôi ñã 

chọn ñề tài “Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại Công 

ty TNHH Nguyễn Nga Lâu” ñể nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Về mặt lý luận: Mục ñích nghiên cứu của luận văn là làm rõ cơ 

sở lý luận về kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. 

Về mặt thực tiễn: thông qua việc tìm hiểu, thu thập, tổng hợp, 

phân tích thông tin từ thực tiễn tại Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu, có 

những hạn chế trong công tác kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất và 

tác giả ñưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác kiểm 

soát nội bộ chi phí sản xuất ở công ty. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác 

kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất bao gồm: 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: phạm vi nghiên cứu của ñề tài là công tác 

kiểm soát về chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu. Tuy 

nhiên trong khuôn khổ luận văn, tác giả chỉ tập trung vào nghiên cứu 
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công tác kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất bột nhang, vì chi phí này 

chiếm tỷ trọng lớn trong công ty. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

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

pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và sử dụng các phương 

pháp cụ thể như phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Giám ñốc, Phó Giám 

ñốc, Trưởng phòng KHKD, Trưởng Phòng kỹ thuật, Quản ñốc phân 

xưởng ñể tìm hiểu môi trường kiểm soát, sử dụng phương pháp thống 

kê, phân tích, so sánh lý luận và thực tiễn …nhằm khái quát lý luận, 

tổng kết thực tiễn. Trên cơ sở ñó ñưa ra các giải pháp nhằm tăng cường 

kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu. 

5. Bố cục ñề tài 

Luận văn ñược trình bày thành 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất 

trong doanh nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại 

Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu. 

Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí 

sản xuất tại Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ KI ỂM SOÁT NỘI BỘ  

CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHI ỆP 

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG V Ề KI ỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG 

DOANH NGHI ỆP 

     1.1.1. Khái niệm, bản chất kiểm soát nội bộ 

a. Khái niệm về kiểm soát nội bộ 

Kiểm soát nội bộ là một quá trình do nhà quản lý, hội ñồng 

quản trị và các nhân viên ñơn vị chi phối, ñược thiết kế ñể cung cấp một 
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sự ñảm bảo hợp lý nhằm thực hiện ba mục tiêu sau: 

- Báo cáo tài chính ñáng tin cậy. 

- Các luật lệ và quy ñịnh ñược tuân thủ. 

- Hoạt ñộng hữu hiệu và hiệu quả. 

b. Bản chất của kiểm soát nội bộ trong quá trình quản lý 

Bản chất của KSNB 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. 

Bất kỳ một ñơn vị kinh tế nào, thì KSNB cũng bao gồm cả hai 

loại: Kiểm soát kế toán và kiểm soát quản lý. 

     1.1.2. Mục tiêu của kiểm soát nội bộ 

- Đối với BCTC, KSNB phải ñảm bảo về tính kịp thời, chính 

xác và ñáng tin cậy. 

- Đối với tính tuân thủ, KSNB trước hết phải ñảm bảo hợp lý 

việc chấp hành luật pháp và các qui ñịnh. . 

- Đối với sự hữu hiệu và hiệu quả của các hoạt ñộng, KSNB bảo 

vệ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo mật thông tin, nâng cao uy tín, 

mở rộng thị trường, thực hiện các chiến lược kinh doanh của ñơn vị. 

     1.1.3. Chức năng của kiểm soát nội bộ 

Kiểm soát nội bộ có các chức năng sau: 

- Kiểm soát nội bộ tạo ñiều kiện cho các ñơn vị ñiều hành và 

quản lý kinh doanh một cách có hiệu quả. 

- Kiểm soát nội bộ ñảm bảo giám sát mức ñộ hiệu năng, hiệu 

quả của các quyết ñịnh trong quá trình thực thi, ñảm bảo tuân thủ ñúng 

quy trình, thể thức ñã ñược quy ñịnh. 

- Kịp thời phát hiện những vấn ñề nảy sinh trong sản xuất kinh 

doanh ñể hoạch ñịnh và thực hiện các biện pháp ñối phó. 

- Ngăn chặn, phát hiện các sai phạm, gian lận trong kinh doanh.  
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- Đảm bảo việc ghi chép kế toán ñầy ñủ, chính xác và ñúng thể 

thức về các nghiệp vụ và hoạt ñộng kinh doanh.  

- Đảm bảo các báo cáo tài chính ñược lập kịp thời, hợp lệ và 

tuân thủ theo các chuẩn mực, qui ñịnh hiện hành. 

     1.1.4. Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ  

a. Môi trường kiểm soát  

* Đặc thù về quản lý 

* Cơ cấu tổ chức 

* Chính sách nhân sự 

* Công tác kế hoạch và dự toán 

* Bộ phận kiểm toán nội bộ 

* Ủy ban kiểm soát 

* Các nhân tố bên ngoài 

b. Hệ thống kế toán 

- Hệ thống chứng từ ban ñầu và cách vận dụng hệ thống chứng 

từ ban ñầu. 

- Hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán. 

- Hệ thống báo cáo kế toán (gồm cả BCTC và báo cáo kế toán 

nội bộ). 

c. Các thủ tục kiểm soát 

- Nguyên tắc phân công phân nhiệm 

- Phân chia trách nhiệm theo nguyên tắc bất kiêm nhiệm 

- Nguyên tắc ủy quyền và phê chuẩn 

      1.1.5. Ý nghĩa của kiểm soát nội bộ 

- Giúp cho việc quản lý hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của ñơn 

vị ñược hiệu quả, giảm bớt nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong quá trình tổ 

chức sản xuất kinh doanh. 

- Đảm bảo cho ñơn vị sử dụng tối ưu các nguồn lực và ñạt ñược 

các mục tiêu. 
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- Bảo vệ tài sản của ñơn vị không bị hư hỏng, mất mát, hao hụt, 

gian lận, ñảm bảo tính chính xác, kịp thời của các số liệu, các báo cáo.  

1.2. NỘI DUNG KI ỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT 

TRONG DOANH NGHI ỆP 

      1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất 

Chi phí sản xuất là toàn bộ các khoản hao phí vật chất mà 

doanh nghiệp ñã bỏ ra ñể thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm. 

     1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất 

a. Căn cứ theo chức năng hoạt ñộng  

- Chi phí sản xuất: bao gồm ba khoản mục là: chi phí nguyên 

liệu vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất 

chung. 

- Chi phí ngoài sản xuất: bao gồm chi phí bán hàng, chi phí 

quản lý doanh nghiệp. 

b. Căn cứ theo cách ứng xử của chi phí 

- Chi phí khả biến 

- Chi phí bất biến 

- Chi phí hỗn hợp 

c. Căn cứ theo mối quan hệ với thời kỳ xác ñịnh lợi nhuận 

- Chi phí sản phẩm 

- Chi phí thời kỳ 

     1.2.3. Kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 

a. Kiểm soát nội bộ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

* Các gian lận và sai sót thường gặp trong KSNB chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp(NVLTT) 

- Việc tính toán, ñánh giá nguyên vật liệu dùng cho sản xuất 

không chính xác, hoặc gian lận có chủ ý của một số người vì lợi ích 

riêng. 

- Vật tư xuất kho không ñúng theo ñịnh mức làm trì trệ quá 

trình sản xuất sản phẩm. 
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- Xuất kho vật tư không ñúng loại vật tư dùng cho sản xuất 

hoặc xuất thừa vật tư làm vật tư ñể lại nhiều tại phân xưởng, dẫn ñến dễ 

bị hư hỏng, thất thoát. 

- Các nghiệp vụ xuất kho vật tư trong kỳ này nhưng ñể kỳ sau 

mới hạch toán làm giảm chi phí trong kỳ này. 

- Không thực hiện ñối chiếu số liệu vào lúc cuối kỳ giữa số liệu 

sổ sách kế toán với thủ kho. 

* Tổ chức thông tin kiểm soát nội bộ chi phí NVLTT  

- Tổ chức chứng từ ban ñầu 

- Các sổ kế toán 

* Thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí NVLTT 

- Kiểm soát nội bộ chi phí ñược thiết lập có tác dụng kiểm soát 

trên cả hai phương diện: 

+ Về kiểm soát vật chất 

+ Về kiểm soát ghi chép 

- Kiểm soát nội bộ quá trình xuất kho nguyên vật liệu. 

Kiểm soát quá trình xuất kho nguyên vật liệu ñòi hỏi doanh 

nghiệp phải xây dựng các quy trình, nguyên tắc, thủ tục về xuất kho 

nguyên vật liệu từ việc lập “Phiếu yêu cầu cấp vật tư”, ñến việc phê 

duyệt “L ệnh xuất kho”, lập “Phiếu xuất kho” 

*Các bộ phận tham gia kiểm soát  

+ Bộ phận sản xuất 

+ Bộ phận xét duyệt 

+ Bộ phận kế toán 

+ Bộ phận kho 

- Kiểm soát nội bộ quá trình sản xuất 

Quá trình sản xuất của doanh nghiệp thường ñược tổ chức nhiều 

nơi khác nhau, nên cần lập riêng một bộ phận kiểm soát sản xuất, bộ phận 

này có trách nhiệm xác ñịnh sản lượng và chất lượng sản phẩm làm ra.  

-Kiểm soát nội bộ quá trình hạch toán chi phí NVLTT 
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- Các chứng từ ñược ñánh số thứ tự trước ñể tránh trường hợp 

một chứng từ có thể bị nhập liệu vào máy nhiều lần, tránh thất lạc... 

- Các chứng từ sau khi nhập liệu vào máy thì cần khóa chứng từ 

ñể tránh trường hợp sửa, xóa.  

- Qui ñịnh ñịnh kỳ bộ phận kho phải chuyển chứng từ xuất kho 

cho kế toán theo dõi ghi sổ kịp thời. 

- Ghi ñịnh khoản trên phiếu xuất vật tư. 

- Kế toán tổng hợp kiểm tra ñịnh khoản trên phiếu xuất vật tư. 

- Định kỳ ñối chiếu vật tư xuất kho giữa thẻ kho và sổ kế toán 

chi tiết vật tư. 

- Qui ñịnh cụ thể phương pháp tính giá xuất vật tư và áp dụng 

thống nhất giữa các kỳ kế toán. 

- Đối chiếu tổng hợp giá trị vật tư xuất kho giữa bảng tổng hợp 

chi tiết vật tư với sổ cái. 

b. Kiểm soát nội bộ chi phí nhân công trực tiếp 

* Các gian lận và sai sót thường gặp trong KSNB chi phí nhân 

công trực tiếp 

- Sai sót và gian lận có thể xảy ra ở quá trình chấm công. 

- Thanh toán lương cho những công nhân không có thực. 

- Khối lượng sản phẩm công việc hoàn thành không chính xác 

dẫn ñến việc tính toán lương sản phẩm không chính xác. 

- Bảng tính lương, bảng tổng hợp chi phí tiền lương và nhật ký 

tiền lương có thể không khớp dẫn tới việc phân bổ chi phí nhân công sẽ 

không chính xác. 

- Tính toán và ghi chép tiền lương không chính xác, kê khống 

tiền lương nhằm gian lận phần chênh lệch. 

- Vi phạm các chế ñộ, chính sách của Nhà nước liên quan ñến 

quản lý lao ñộng và tiền lương. 

* Tổ chức thông tin kiểm soát nội bộ chi phí nhân công trực 

tiếp 
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- Các chứng từ theo dõi nhân công bao gồm: 

+ Bảng chấm công, Bảng chấm công làm thêm giờ, Phiếu xác 

nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành... 

* Các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí tiền lương và các khoản 

trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất 

- Kiểm soát nội bộ ñối với chi phí tiền lương công nhân trực 

tiếp. 

+ Kiểm soát bằng kế hoạch lao ñộng - tiền lương:  

+ Kiểm soát bằng phân công, phân nhiệm trong công tác lao 

ñộng - tiền lương 

+ Kiểm soát chi phí tiền lương thông qua việc ñối chiếu số liệu 

trên sổ sách và chứng từ 

- Kiểm soát nội bộ ñối với các khoản trích theo lương 

c. Kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất chung  

* Các gian lận và sai sót thường gặp trong kiểm soát nội bộ chi 

phí SXC 

- Việc trích khấu hao TSCĐ không tuân thủ theo chế ñộ qui 

ñịnh hiện hành. 

- Trường hợp nâng cấp TSCĐ sẽ dẫn tới sự thay ñổi mức khấu 

hao. 

- Việc phân bổ chi phí SXC chưa chính xác cho từng ñối 

tượng chịu chi phí. 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: chi phí tiền ñiện, tiền nước, chi 

phí tiền thuê ñất... chi phí có thể bị giả mạo bởi những hóa ñơn ghi 

khống, hóa ñơn giả, sai lệch về số tiền. 

* Thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí SXC 

- Chi phí khấu hao 

- Chi phí tiền lương bộ phận quản lý phân xưởng 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KI ỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN 

XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH NGUY ỄN NGA LÂU 

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG V Ề CÔNG TY TNHH NGUY ỄN NGA 

LÂU 

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

      2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt ñộng của Công ty 

a. Chức năng, nhiệm vụ 

b. Lĩnh vực hoạt ñộng 

      2.1.3. Đặc ñiểm hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty 

a. Đặc ñiểm sản phẩm bột nhang tại Công ty 

b. Quy trình sản xuất sản phẩm     

     2.1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty  

     2.1.5. Cơ cấu tổ chức kế toán công ty 

    a. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty   

b. Hệ thống chứng từ kế toán tại Công ty   

c. Hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán tại Công ty   

2.2. THỰC TRẠNG KI ỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI 

CÔNG TY TNHH NGUY ỄN NGA LÂU 

     2.2.1. Môi trường kiểm soát tại công ty 

a. Đặc thù quản lý tại Công ty 

b. Chính sách nhân sự 

c. Bộ phận kiểm toán nội bộ 

d. Công tác kế hoạch và dự toán của công ty 

      2.2.2. Tổ chức thông tin kế toán phục vụ kiểm soát nội bộ chi 

phí sản xuất tại công ty 

 a. Luân chuyển chứng từ kế toán 

b. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành  

c. Lập báo cáo chi phí sản xuất 

     2.2.3. Kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty  
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a. Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  

- Kiểm soát xuất kho nguyên vật liệu                                                                                              

Quy trình kiểm soát xuất kho nguyên vật liệu thể hiện qua các 

bước sau:                                                                                              

(1) Quản ñốc các phân xưởng căn cứ vào kế hoạch SX, lệnh sản 

xuất do Phòng kỹ thuật giao xuống ñể viết Phiếu ñề nghị cấp vật tư 

trình lên Phòng kế hoạch kinh doanh ñể xét duyệt. 

(2) Phòng kế hoạch kinh doanh căn cứ vào dự toán, ñịnh mức 

ñể xét duyệt, nếu ñồng ý thì xét duyệt trên Phiếu ñề nghị cấp vật tư và 

viết phiếu xuất kho trình lãnh ñạo duyệt. 

 (3) Thủ kho tiếp nhận phiếu xuất kho, tiến hành kiểm tra và 

xuất kho nguyên vật liệu theo như Phiếu xuất kho và ghi vào thẻ kho.  

(4) Sau khi nhận nguyên vật liệu, các phân xưởng tiến hành tổ 

chức sản xuất và ñồng thời kiểm tra thường xuyên việc sử dụng NVL.  

(5) Phiếu xuất kho sau khi chuyển sang Phòng kế toán, kế toán 

vật tư kiểm tra và nhập liệu vào máy.                               

- Kiểm soát nội bộ quá trình hạch toán chi phí NVLTT 

   b. Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp 

Việc kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp tại công ty cần phải 

ñược quản lý chặt chẽ, khoa học theo các yêu cầu sau: 

- Tuyển dụng lao ñộng 

- Phải theo dõi chi tiết số lượng sản phẩm làm ra của từng 

người ñể cuối kỳ tính toán tiền lương, tiền thưởng chính xác. 

- Quản ñốc các phân xưởng theo dõi thống kê số lượng sản 

phẩm hoặc công việc hoàn thành. 

 - Ngăn chặn và phát hiện kịp thời các sai phạm như thanh toán 

lương cho các công nhân không có thực hoặc tiếp tục thanh toán lương 

khi họ ñã nghỉ việc. 

- Tính toán và phân bổ chính xác, hợp lý chi phí tiền lương. 

 * Các chứng từ theo dõi nhân công trực tiếp tại công ty gồm:  
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Bảng chấm công, Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành, Bảng thanh 

toán tiền lương... 

* Ki ểm soát chi phí nhân công trực tiếp thể hiện qua các bước 

sau: 

(1) Bộ phận phân xưởng tiến hành theo dõi, kiểm tra, chấm công 

và giám sát công việc làm của công nhân. Sau khi sản phẩm sản xuất hoàn 

thành sẽ ghi số lượng vào phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành và phối hợp 

với phòng kỹ thuật kiểm tra chất lượng kiểm tra và lập biên bản nghiệm thu 

kèm theo. 

(2) Định kỳ vào ngày 14 hàng tháng, các phân xưởng sẽ nộp 

Bảng chấm công và Bảng tổng hợp sản phẩm hoàn thành chuyển lên 

phòng tổ chức hành chính kiểm tra, ñối chiếu ñể tính lương.     

(3) Sau khi tiếp nhận Bảng chấm công, Bảng tổng hợp sản 

phẩm hoàn thành do bộ phận phân xưởng chuyển lên. Phòng tổ chức 

hành chính tiến hành kiểm tra, ñối chiếu các chứng từ và dựa vào ñơn 

giá tiền lương, mức lương, hệ số lương ñã ñược Giám ñốc phê duyệt ñể 

tiến hành tính lương, lập Bảng thanh toán lương, trích bảo hiểm... 

 (4) Bảng thanh toán lương sau khi Lãnh ñạo công ty ký duyệt, 

chuyển cho Phòng tài chính kế toán tiến hành kiểm tra chứng từ, thanh 

toán hoàn ứng, chi lương, nhập liệu máy, lập báo cáo sổ sách liên quan. 

c. Kiểm soát chi phí sản xuất chung 

- Đối với chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của 

bộ phận gián tiếp quản lý phân xưởng: dựa vào bảng chấm công, bảng 

làm thêm ngoài giờ từ các phân xưởng gởi lên, Phòng tổ chức hành 

chính kiểm tra ñối chiếu và lập Bảng thanh toán lương. 

 - Đối với các chi phí phát sinh bằng tiền khác: ñây là khoản mục 

chi phí dễ xảy ra các gian lận và sai sót, do vậy ñối với các chi phí này 

ñược kiểm soát căn cứ vào “phiếu ñề xuất” của Quản ñốc phân xưởng có 

xác nhận của Phòng kỹ thuật và các chứng từ thanh toán: hợp ñồng, hóa 

ñơn, biên lai, bảng báo giá...và phải ñược Giám ñốc Công ty ký duyệt. 
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- Đối với các chi phí vật tư, công cụ dụng cụ xuất dùng cho bộ 

phận phân xưởng ñược kiểm soát giống như phần kiểm soát chi phí 

NVLTT. 

- Đối với các chi phí sửa chữa máy móc thiết bị ñược kiểm soát 

căn cứ vào “Dự trù sửa chữa MMTB” ñược lập từ Phòng kỹ thuật phối 

hợp với các phân xưởng, các chứng từ kèm theo: hợp ñồng mua bán, 

hóa ñơn, bảng báo giá... và phải ñược Giám ñốc Công ty ký duyệt. 

- Đối với chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh ñược kiểm soát căn 

cứ vào phương pháp khấu hao, tỷ lệ khấu hao, thời gian khấu hao, số 

tiền khấu hao kỳ này so với kỳ trước ñược thể hiện trên bảng phân bổ 

khấu hao TSCĐ.  

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG V Ề CÔNG TÁC KI ỂM SOÁT NỘI BỘ 

CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH NGUY ỄN NGA LÂU 

      2.3.1. Về môi trường kiểm soát 

Bộ máy kế toán tổ chức theo mô hành tập trung, các phần hành 

kế toán ñược tổ chức phân công rõ ràng, sử dụng phầm kế toán KTVN 

nên chứng từ sổ sách ñược cập nhật kịp thời, chính xác, giúp cho lãnh 

ñạo công ty có ñược các số liệu về doanh thu, chi phí, lãi, lỗ kịp thời. 

      2.3.2. Về hệ thống thông tin kế toán 

- Tổ chức hệ thống chứng từ, luân chuyển chứng từ tương ñối 

ñầy ñủ từ khâu mua hàng, nhập kho, xuất dùng sản xuất giúp cho công 

tác kiểm soát chi phí tốt hơn.  

+ Tổ chức hệ thống tài khoản: hệ thống tài khoản công ty nói 

chung và hệ thống tài khoản chi phí nói riêng ñược tổ chức khoa học, 

ñáp ứng ñược yêu cầu hạch toán và cung cấp thông tin cho nhà quản lý. 

+ Chứng từ sổ sách: công ty ñã sử dụng hệ thống chứng từ sổ 

sách ñúng theo chế ñộ qui ñịnh, ñầy ñủ các yếu tố cơ bản của chứng từ.  

- Công tác phân tích chi phí, báo cáo chi phí còn mang tính 

chung chung, chưa nêu rõ nguyên nhân biến ñộng chi phí và biện pháp 

khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
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      2.3.3. Về công tác kiểm soát chi phí sản xuất 

* Về kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

- Phiếu ñề nghị cấp vật tư mặc dù có chữ ký xét duyệt của Giám 

ñốc công ty nhưng cũng chỉ mang tính hình thức, nguyên vật liệu vẫn 

xuất kho trước khi có chữ ký xét duyệt của Giám ñốc. 

- Đối với một số vật tư xuất kho cho sản xuất nhưng sử dụng 

không hết thì không ñược quản lý chặt chẽ và thường không ñược phản 

ánh vào sổ sách. 

- Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ lệ lớn trong giá thành sản 

phẩm, nhưng phát sinh chi phí, kế toán chỉ có nhiệm vụ nhập liệu vào 

máy và in ra các chứng từ sổ sách chứ chưa ñi vào công tác ñánh giá, so 

sánh, phân tích tìm nguyên nhân ñể có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn.  

* Về kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp 

- Bộ phận quản lý phân xưởng tự thực hiện chấm công cho bộ 

phận mình nên dễ xảy ra tiêu cực. 

- Hiện tại công ty chưa có hệ thống chấm công bằng thẻ từ, việc 

tính lương bằng Exel chứ chưa có phần mềm quản lý nhân sự. 

- Chưa tách bạch ñược chức năng nhân sự với chức năng lập 

bảng thanh toán lương. 

* Về kiểm soát chi phí sản xuất chung 

- Nhìn chung kiểm soát chi phí SXC tại công ty ñược thực hiện 

thông qua kiểm soát các chứng từ thanh toán: hóa ñơn, hợp ñồng, biên 

lai, dự trù sửa chữa..., chưa xây dựng ñược các ñịnh mức chi phí sửa 

chữa TSCĐ nên dễ gây ra thất thoát, lãng phí. 

- Việc chấm công cho bộ phận quản lý phân xưởng nên thực hiện 

bằng máy quẹt tự ñộng hoặc giao cho Phòng tổ chức hành chính theo dõi 

chấm công. 

- Sử dụng phương pháp khấu hao chưa tối ưu, sử dụng phương 

pháp khấu hao TSCĐ theo phương pháp ñường thẳng cho mọi TSCĐ. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KI ỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ  

SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH NGUY ỄN NGA LÂU 

3.1. SỰ CẦN THI ẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG KI ỂM SOÁT NỘI BỘ 

VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH NGUY ỄN NGA 

LÂU 

Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt về 

giá cả, chất lượng sản phẩm..., ñiều ñó ñòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải 

có chính sách, biện pháp thích hợp, sự năng ñộng, sáng tạo trong hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh ñể vượt qua những thử thách, khó khăn ñó. 

Mặt khác, kinh doanh trong môi trường mở cửa và hội nhập, cạnh 

tranh gay gắt, khốc liệt hơn nhiều thì hoạt ñộng quản lý tại các doanh 

nghiệp càng phải nâng cao tính chuyên nghiệp với hệ thống công cụ 

quản lý hiệu quả, trong ñó công tác kiểm soát nội bộ chi phí. Vì vậy, 

kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu 

là tất yếu phải xây dựng một cách hoàn thiện trên cơ sở lý luận và 

phương pháp khoa học.   

3.2. CÁC GIẢI PHÁP VỀ HOÀN THI ỆN MÔI TR ƯỜNG KI ỂM 

SOÁT 

      3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý tại công ty 

Thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ: ñây là bộ phận nghiệp vụ trực 

thuộc Giám ñốc, với nhiệm vụ thực hiện việc giám sát và ñánh giá thường 

xuyên toàn bộ các hoạt ñộng có liên quan trong quá trình quản lý tài chính-

kế toán, kiểm soát chi phí SX, hướng hoạt ñộng SXKD theo ñúng pháp 

luật, là ñầu mối quan hệ với kiểm toán ñộc lập bên ngoài Công ty. Bộ phận 

này với chức năng: 

+ Phối hợp với các phòng ban, tham mưu cho Giám ñốc về việc 

xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế, chế ñộ, quy ñịnh nội bộ 

các hoạt ñộng của Công ty có liên quan ñến chế ñộ, chính sách trong 

lĩnh vực tài chính theo ñúng các quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 



17 
+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

các phòng ban trong Công ty. 

+ Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quản trị toàn niên. 

+ Kiến nghị thay ñổi, khắc phục các rủi ro xảy ra trong hoạt 

ñộng tài chính kế toán công ty. Xử lý hoặc ñề xuất theo thẩm quyền. 

      3.2.2. Hoàn thiện chính sách nhân sự, khen thưởng 

- Công ty phải xây dựng ñược một quy trình tuyển dụng nhân 

sự chính thức bằng văn bản, khi Công ty có nhu cầu tuyển thêm lao 

ñộng thì ngoài trách nhiệm thuộc về phòng Tổ chức Hành chính cần 

phải có sự tham gia của các bộ phận chức năng ñể ñảm bảo tính hiệu 

quả của việc tuyển dụng. Phòng Tổ chức Hành chính chịu trách nhiệm 

thiết kế các chính sách và quy trình tuyển dụng.  

- Có chế ñộ, chính sách thưởng, phạt thích hợp, kịp thời.  

- Hàng năm, công ty nên có kế hoạch ñào tạo nhân sự, kế 

hoạch tổ chức thi nâng bậc tay nghề cho công nhân kỹ thuật. 

      3.2.3. Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch, ñịnh mức và lập 

các báo cáo chi phí 

- Hiện tại công ty ñã xây dựng ñược kế hoạch sản xuất và kế 

hoạch tiêu thụ sản phẩm, cũng như kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu. 

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì chưa có sự so sánh giữa thực tế 

và kế hoạch ñể có sự ñiều chỉnh kịp thời, phù hợp. 

- Công ty chưa ñề cập ñến kế hoạch trích trước, sửa chữa máy 

móc, thiết bị. Điều này làm cho doanh nghiệp trở nên bị ñộng về nguồn 

lực, có nguy cơ làm biến ñộng chi phí giá thành giữa các kỳ. Để khắc 

phục tình trạng này, công ty nên giao trách nhiệm phòng kỹ thuật phối 

hợp với phòng kế toán lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng thường xuyên 

(hoặc sửa chữa lớn) máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất ñể ñảm bảo 

quá trình sản xuất ñược liên tục không bị gián ñoạn. 

- Công ty cần phải xây dựng ñịnh mức chi phí sản xuất cho 

từng phân xưởng sản xuất. 
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- Lập các báo cáo chi phí sản xuất: chi phí NVLTT, chi phí 

NCTT, chi phí SXC, trong ñó có sự  so sánh, phân tích số thực tế so với 

dự toán ñể tìm ra các nguyên nhân của sự biến ñộng, từ ñó có các biện 

pháp khắc phục kịp thời. 

      3.2.4. Hoàn thiện một số chứng từ và sổ sách, báo cáo chi phí 

chủ yếu phục vụ cho KSNB 

a. Hoàn thiện phiếu ñề nghị cấp vật tư 

Phiếu ñề nghị cấp vật tư cần phải bổ sung thêm một số yếu tố 

như: số chứng từ, số chứng từ ñịnh mức, xuất lần thứ mấy và cần phải có 

sự phê duyệt của Giám ñốc trước khi chuyển sang Phòng kế hoạch kinh 

doanh lập phiếu xuất kho. 

b. Hoàn thiện phiếu xuất kho 

Đối tượng tập hợp chi phí là từng phân xưởng sản xuất, do vậy 

phiếu xuất kho cần bổ sung thêm các yếu tố như: xuất cho phân xưởng, 

số phiếu ñề nghị xuất ñể phục cho công tác hạch toán chi phí của kế 

toán và phục vụ cho việc kiểm soát việc xuất kho vật tư ñúng yêu cầu 

ñã ñược phê duyệt. 

c. Hoàn thiện hệ thống sổ sách  

Để tránh sự thất lạc phiếu xuất kho, công ty nên bổ sung 

bảng kê phiếu xuất kho, phiếu xuất kho cần phải ñánh số liên tục 

trước khi ñưa vào sử dụng ñể phát hiện nhanh chóng chứng từ nào bị 

mất, thất lạc.  

Nhìn vào sổ chi tiết chi phí SXC, kế toán biết ñược chi phí 

phát sinh cho từng phân xưởng là bao nhiêu, phân xưởng nào tiết 

kiệm chi phí, có biện pháp khen thưởng, xử phạt hợp lý kịp thời. 

d. Lập các báo cáo chi phí phục vụ kiểm soát chi phí sản xuất 

Hiện nay, công ty ñã lập một số báo cáo nội bộ phục vụ yêu 

cầu sản xuất. Tuy nhiên các báo cáo này chưa chỉ rõ chiều hướng và 

nguyên nhân biến ñộng của chi phí. Các báo cáo chi phí cần phải chỉ ra 

các dấu hiệu biến ñộng tốt hay không tốt của chi phí trong kỳ. 
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Bảng 3.1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH ỰC HIỆN CHI PHÍ  

NGUYÊN VẬT LI ỆU TRỰC TIẾP 

Đơn ñặt hàng số 08/2011/ĐĐH ngày 15/11/2011  

Khách hàng: TARUNA ENTERPRISES 

Quý IV năm 2011-Phân xưởng bột nhang 1 
Bột keo A1 

TT 
Các 

chỉ tiêu Dự toán Thực hiện Chênh lệch 
(1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(3) 

01 Sản lượng (kg) 20.500 20.535 +35 

02 Định mức tiêu hao NVL    

 Vỏ bời lời ñỏ dày 5.125 5.165 +40 

 Vỏ bời lời xanh 3.075 3.075  

 Lá bời lời 12.095 12.090 -5 

 Bột màu 205 205  

03 Đơn giá NVL    

 Vỏ bời lời ñỏ dày 21.950,55 22.110,02 +59,47 

 Vỏ bời lời xanh 6.556,02 6.555 -1,02 

 Lá bời lời 2.015,04 2.010,05 -4,99 

 Bột màu 16.500 16.500  

                Người lập biểu                                                Phòng kế toán 

 

* Báo cáo chi phí nhân công trực tiếp 

Báo cáo chi phí NCTT giúp cho Lãnh ñạo Công ty ñánh giá 

ñược nguyên nhân của sự biến ñộng chi phí nhân công giữa thực tế và 

dự toán, sự biến ñộng về thời gian lao ñộng và ñơn giá nhân công. 
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Bảng 3.2. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH ỰC HIỆN  

CHI PHÍ NHÂN CÔNG TR ỰC TIẾP 

Đơn ñặt hàng số 08/2011/ĐĐH ngày 15/11/2011 

 Khách hàng: TARUNA ENTERPRISES 

Quý IV năm 2011-Phân xưởng bột nhang 1 

Dự toán Thực hiện Chênh lệch 
 

TT 

 
Công 
ñoạn 

Thời 
gian 

(phút) 

Đơn 
giá 

(ñ/phút) 

Thời 
gian  

(phút) 

Đơn 
giá 

(ñ/phút) 

Thời 
gian 

(phút) 

Đơn 
Giá 

(ñ/phút) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) (8)=(6)-(4) 

01 Pha trộn 
hàng 

180 7.800 190 7.820 +10 +20 

02 Vận hành 
máy bột  

360 10.250 375 10.264 +15 +14 

03 Đóng gói 
TP 

180 5.710 195 5.750 +15 +40 

 Cộng 720 23.760 760 23.834 +40 +74 

        Người lập biểu                                                                Phòng kế toán 

 

* Báo cáo chi phí sản xuất chung 

Bảng 3.3. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH ỰC HIỆN CHI PHÍ SXC 

Quý IV năm 2011-Phân xưởng bột nhang 1                                                              

Mức ñộ ảnh hưởng 
T 
T 

Nội 
dung 

Dự 
toán 

(1.000ñ) 

Thực 
hiện 

(1.000ñ) 

Chênh lệch 
(1.000ñ) CL do 

lượng 
CL do 

giá 
(1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(3) (6) (7) 

01 Biến phí SXC      

 Biến phí ñiện 265.357 262.545 -2.812 -2.568 -244 

 Biến phí ñiện thoại 16.422 15.735 -687 -156 -531 

 Biến phí VVP 10.250 10.455 +205 +135 +70 

 ……………….      

02 Định phí SXC       

 Công cụ dụng cụ 30.233 35.320 +5.087 0 +5.087 
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 Khấu hao TSCĐ 135.250 135.250 0 0 0 

 ……………….      

 Cộng 490.045 490.655 610 -3.364 3.974 

        Người lập biểu                                                                    Phòng kế toán 

 

3.3. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KI ỂM SOÁT NỘI BỘ CHI 

PHÍ SẢN XUẤT  TẠI CÔNG TY TNHH NGUY ỄN NGA LÂU 

      3.3.1. Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí nguyên vật li ệu 

Để hạn chế những nhược ñiểm ñã nêu ở chương 2 về kiểm 

soát chi phí nguyên vật liệu, Công ty cần thực hiện các công việc sau: 

- Các phiếu ñề nghị cấp vật tư, phiếu xuất kho trước khi dùng 

làm căn cứ ñể xuất nguyên vật liệu, thủ kho phải kiểm tra ñã có chữ ký 

xét duyệt của Giám ñốc hoặc người ñược Giám ñốc ủy quyền. Nếu có 

thì mới tiến hành xuất vật tư. Tránh tình trạng xuất nguyên vật liệu 

trước khi có sự xét duyệt. Nếu thủ kho xuất vật tư trước khi ñược sự xét 

duyệt thì mọi mất mát ñối với nguyên vật liệu ñó thủ kho phải chịu. 

- Đối với nghiệp vụ xuất vật tư, khi xuất vật tư ra khỏi kho, bộ 

phận nhận hàng và thủ kho phải ký nhận trên phiếu xuất kho ñể thể hiện 

sự chuyển giao trách nhiệm giữa thủ kho và người nhận vật tư.  

- Cần phải theo dõi chặt chẽ, thường xuyên ñối với một số vật 

tư xuất kho cho sản xuất nhưng sử dụng không hết thì tiến hành nhập 

kho trở lại và ñược phản ánh vào sổ sách chi tiết, ñầy ñủ, kịp thời. 

- Định kỳ cuối quý phòng kế toán phối hợp với các phòng kỹ 

thuật, kế hoạch kinh doanh tổng hợp ñánh giá, so sánh, phân tích chi phí 

nguyên vật liệu thực tế so với dự toán ñể từ ñó tìm ra nguyên nhân của 

sự biến ñộng và ñưa ra các giải pháp thích hợp ñể kiểm soát chi phí chặt 

chẽ hơn nữa. 

- Kiểm kê nguyên vật liệu tồn kho 

+ Mặc dù công ty ñã ñầu tư mở rộng thêm nhà xưởng sản xuất, 

nhà kho chứa ñựng nguyên vật liệu, thành phẩm tồn kho nhưng vẫn 
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không ñáp ứng ñược nhu cầu hiện tại, một số nguyên vật liệu mua vào 

không có kho dự trữ làm cho chất lượng giảm, thất thoát nguyên vật 

liệu. Do vậy, ñể Công ty kiểm soát ñược số lượng cũng như chất lượng 

của nguyên vật liệu, trách nhiệm của thủ kho trong việc bảo quản hàng 

thì công ty phải xây dựng thêm nhà kho ñể lưu trữ, bảo quản cẩn thận, 

kho phải có ổ khóa, trang thiết bị bảo quản như hệ thống camare, ñèn 

bảo vệ… 

+ Giao trách nhiệm thủ kho bảo quản hàng trong suốt quá trình 

tồn trữ kho và ban hành qui chế ñể hạn chế sự tiếp cận tài sản ñối với 

những người không có nhiệm vụ. 

+ Tổ chức kiểm kê ñịnh kỳ hoặc kiểm kê ñột xuất nhằm xác 

ñịnh số lượng hàng tồn kho thực tế ñể ñối chiếu với số liệu trên sổ kế 

toán, từ ñó phát hiện các chênh lệch ñể có biện pháp xử lý kịp thời 

nhằm ngăn chặn các gian lận có thể xảy ra.  

+ Tính nhu cầu và ñặt mua nguyên vật liệu cho sản xuất: căn cứ 

vào ñịnh mức ñể xác ñịnh nhu cầu sản xuất, có kế hoạch ñặt mua nguyên 

vật liệu kịp thời ñáp ứng nhu cầu sản xuất, tiết kiệm chi phí tồn kho. 

+ Kiểm soát tiến ñộ nhận nguyên vật liệu: cần phải ñược thể 

hiện rõ ràng cụ thể trong hợp ñồng mua bán, kiểm soát chặt chẽ tiến ñộ 

nhận NVL là rất quan trọng giúp cho công ty chủ ñộng trong kế hoạch 

sản xuất, tiết kiệm chi phí tồn kho. 

      3.3.2. Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp 

- Quản ñốc phân xưởng có trách nhiệm trực tiếp chấm công 

toàn bộ công nhân do mình quản lý. Đối với bộ phận công nhân hưởng 

lương khoán sản phẩm phải theo dõi chặt chẽ số lượng, chất lượng sản 

phẩm làm ra phải có xác nhận của bộ phận kiểm tra chất lượng ñể ghi 

vào phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành cho từng công nhân. Để tránh 

tình trạng sai sót, gian lận thì trên phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành 

phải có ñầy ñủ chữ ký của Quản ñốc, bộ phận kiểm tra chất lượng và 

công nhân. 
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Đối với công nhân làm việc hưởng lương công nhật thì chấm 

công ñầu buổi, cuối buổi. Cuối mỗi ngày làm việc phải chuyển cho 

công nhân trực tiếp ký xác nhận vào bảng chấm công. 

- Kiểm soát chặt chẽ thời gian làm việc của công nhân bằng hệ 

thống thẻ từ, khi vào cổng hoặc khi ra cổng. Phân công bảo vệ Công ty 

trực tiếp kiểm tra, kiểm soát việc quẹt thẻ công nhân.  

- Xây dựng qui chế thưởng, phạt thích ñáng cho các bộ phận, 

phòng ban, phân xưởng sản xuất trong việc tiết kiệm chi phí, cải tiến kỹ 

thuật, sản phẩm SX ñạt, vượt kế hoạch, nâng cao chất lượng sản phẩm.   

- Nên tách bạch chức năng nhân sự với chức năng lập bảng 

thanh toán lương nhằm kiểm soát ñược việc kê thanh toán cho nhân 

viên khống. Việc tính và lập bảng thanh toán tiền lương cho từng bộ 

phận nên giao cho phòng kế toán ñảm nhiệm. 

- Phòng tổ chức hành chính có trách nhiệm chấm công cho bộ 

phận quản lý phân xưởng vì thời gian qua các phân xưởng tự chấm 

công dễ xảy ra các gian lận.  

- Công ty nên cài ñặt phần mềm quản lý nhân sự, tính lương ñể 

thuận tiện trong việc theo dõi nhân sự và tính lương, thực hiện tổng hợp 

quyết toán thuế TNCN hàng năm. 

- Tạo mã nhân viên: mỗi công nhân ñược gắn với một mã nhân 

viên. Khi nhập mã nhân viên vào phần mềm sẽ hiển thị các thông tin 

cần thiết của nhân viên ñó. Khi có sự tăng giảm công nhân, Phòng Tổ 

chức Hành chính một mặt thông báo bằng văn bản, ñồng thời phải khai 

báo kịp thời trên phần mềm quản lý nhân sự. 

Quy trình kiểm soát tính và thanh toán lương thực tế công nhân 

trực tiếp sản xuất qua các bước sau: 

(1) Phòng tổ chức hành chính chịu trách nhiệm trong việc tuyển 

dụng công nhân, sau thời gian thử việc nếu công nhân nào ñạt theo yêu 

cầu thì thực hiện việc ký kết hợp ñồng lao ñộng và lưu hồ sơ nhân viên.  

(2) Khi công nhân vào làm việc tại các phân xưởng sản xuất sẽ 
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chịu sự quản lý trực tiếp của Quản ñốc, Quản ñốc các phân xưởng có 

trách nhiệm chấm công, theo dõi, kiểm tra, giám sát công việc làm của 

công nhân trong phạm vi mình quản lý. Sau khi sản phẩm hoàn thành sẽ 

ghi số lượng sản phẩm hoàn thành vào phiếu và có sự xác nhận của bộ 

phận kiểm tra chất lượng. 

(3) Vào ngày 14 hàng tháng, quản ñốc các phân xưởng sẽ nộp 

bảng chấm công, bảng tổng hợp khối lượng SP hoàn thành cho Phòng 

TCHC, Phòng kế toán kiểm tra, ñối chiếu lại số lượng, tên của công 

nhân, ñơn giá lương. 

(4) Sau khi ñối chiếu, kiểm tra xong, phòng kế toán tiến hành 

tính toán lương dựa vào ñịnh mức tiền lương từng sản phẩm ñã ñược 

Giám ñốc công ty xét duyệt. Lập bảng thanh toán lương, bảng trích nộp 

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ…., sau ñó chuyển cho Giám ñốc công 

ty xét duyệt trên bảng thanh toán lương, bảng trích nộp BHXH, BHYT, 

BHTN, KPCĐ. 

Bảng thanh toán tiền lương ñược lập thành 03 bộ, phòng TCHC 

01 bộ, Phòng kế toán 01 bộ, phân xưởng 01 bộ.  

(5) Sau khi bảng thanh toán lương ñã ñược Giám ñốc công ty 

xét duyệt, chuyển cho phòng kế toán kiểm tra, ñối chiếu tiến hành chi 

lương, nhập liệu vào máy, báo cáo số sách có liên quan, kê khai quyết 

toán thuế TNCN… 

     3.3.3. Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất chung 

- Hiện tại công ty chưa có hệ thống ñịnh mức ñối với các nội 

dung chi phí trong các khoản mục chi phí SXC, chi phí này thực tế phát 

sinh ñược ghi nhận và phân bổ cho lượng sản phẩm sản xuất ra, ñiều 

này dễ tạo ra sự gian lận khi thanh toán, làm cho công ty rất khó kiểm 

soát chính xác chi phí thực tế phát sinh phục vụ cho mục ñích quản trị. 

- Công tác quản lý, kiểm soát chi phí công cụ dụng cụ, vật tư có 

giá trị nhỏ sử dụng tại phân xưởng, chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị 
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sản xuất trong thời gian qua là chưa chặt chẽ, do ñó ñể tăng cường kiểm 

soát chi phí, tiết kiệm chi phí một cách hợp lý thì công ty nên xây dựng 

cơ chế khoán nội bộ chi phí này cho từng phân xưởng. Định kỳ hàng 

quý phải tổng hợp báo cáo, so sánh giữa các phân xưởng sản xuất. 

- Đối với chi phí khấu hao TSCĐ, kế toán căn cứ vào số lượng 

TSCĐ sử dụng cho phân xưởng, căn cứ vào sổ chi tiết TSCĐ và phương 

pháp tính khấu hao, hàng tháng kế toán sẽ lập Bảng tính và phân bổ 

khấu hao TSCĐ chuyển cho kế toán trưởng kiểm tra và ký duyệt sau ñó 

mới tiến hành nhập liệu vào máy tính và lưu hồ sơ. 

- Áp dụng phương pháp khấu hao theo sản lượng ñối với những 

tài sản cố ñịnh là máy móc thiết bị dùng cho sản xuất. 

- Kiểm soát mức tiêu hao ñiện, nước sản xuất: trong chi phí 

SXC thì chi phí ñiện, nước chiếm tỷ trọng tương ñối lớn nhưng công ty 

chưa quan tâm kiểm soát, chi phí này ñược ghi nhận theo thực tế phí 

phát sinh. Do vậy, ñịnh kỳ hàng quý Phòng kế toán công ty phải lập báo 

cáo tình hình sử dụng ñiện, nước và cần so sánh ñược mức tiêu hao 

ñiện, nước/1 ñơn vị thành phẩm giữa thực tế so với dự toán ñể có biện 

pháp khắc phục nhằm tiết kiệm chi phí. 

- Hạch toán ñúng, chính xác, ñầy ñủ các khoản chi phí phát sinh 

tại các phân xưởng. 

Ngoài ra, ñể tăng hiệu quả lâu dài cũng như ñảm bảo yếu tố xã 

hội, không vi phạm pháp luật, tiết kiệm chi phí sản xuất, góp phần phát 

triển thương hiệu của công ty…Công ty nên có sự ñầu tư mở rộng, hoàn 

thiện hệ thống xử lý nước thải, bụi, chất thải rắn trong quá trình sản 

xuất ra môi trường xung quanh. 

+ Xử lý khói bụi 

+ Xử lý nước thải 

+ Xử lý chất thải rắn 

+ Xử lý tiếng ồn 
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Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, 

kiểm soát tốt chi phí sản xuất là vấn ñề ñược các nhà quản lý Công ty 

quan tâm hàng ñầu. Để làm ñược ñiều ñó, các doanh nghiệp phải thiết 

lập ñược một hệ thống kiểm soát tốt các khoản chi phí sản xuất ngay từ 

trong nội bộ ñơn vị thông qua các thủ tục kiểm soát chi phí. 

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

chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu, luận văn ñã ñưa 

ra một số giải pháp có cơ sở, thực tiễn và hợp lý, góp phần tăng cường 

kiểm soát nội bộ về CPSX tại Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu và có 

thể vận dụng vào các doanh nghiệp hoạt ñộng sản xuất như sau:  

- Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ 

chi phí sản xuất gồm: các khái niệm, bản chất của KSNB, mục tiêu và 

chức năng của KSNB, các yếu tố cấu thành của hệ thống KSNB, ý 

nghĩa của KSNB. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất và nội dung 

KSNB chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. 

- Luận văn ñã phản ánh và ñánh giá thực trạng công tác kiểm 

soát nội bộ chi sản xuất tại Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu có những 

ưu ñiểm, hạn chế, tồn tại nhất ñịnh và cần phải ñưa ra một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty. 

- Luận văn ñã chỉ ra ñược sự cần thiết phải tăng cường công tác 

kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu 

và ñưa ra các giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát, hoàn thiện 

một số chứng từ, sổ sách, báo cáo phục vụ cho công tác kiểm soát chi 

phí, giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất nhằm kiểm 

soát chi phí sản xuất chặt chẽ, ñem lại hiệu quả cao cho Công ty. 

 


