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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta ñã ñưa ra nhiều 

chủ trương chính sách ñể phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 

phần, ña dạng hóa các hình thức sở hữu, mở rộng quan hệ hợp tác 

với bên ngoài. Một DN muốn ñứng vững trên thị trường và ngày 

càng phát triển thì DN ñó không chỉ dừng lại ở việc có chiến lược 

kinh doanh khôn khéo, có một ñội ngũ nhân viên lành nghề,… mà 

còn ñòi hỏi công tác quản lý, quản trị DN nói chung và công tác 

kiểm tra kiểm soát nói riêng cần phải ñược coi trọng. 

Hiện nay, thị phần của công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng 

chiếm ưu thế, giữ một vị trí chủ ñạo trên thị trường, nhưng với môi 

trường kinh doanh ngày càng khốc liệt và gây gắt như ngày nay thì 

ñể tồn tại và phát triển cần phải có những giải pháp tăng sức cạnh 

tranh, tăng cường năng lực của công tác quản lý. Muốn như vậy, 

Công ty cần xây dựng một hệ thống quản lý khoa học, hợp lý và hiệu 

quả mà bước khởi ñầu chính là hoàn thiện hệ thống KSNB, ñặc biệt 

cần quan tâm hiện nay là phải tăng cường kiểm soát nội bộ ñối với 

chu trình bán hàng và thu tiền ñể ñảm bảo doanh thu ñược tính ñủ, 

tính chính xác và tránh thất thoát tiền thu bán hàng. Xuất phát từ 

những yêu cầu thiết thực trên, tác giả ñã chọn ñề tài: “Ki ểm soát nội 

bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Cao su Đà 

Nẵng”  làm luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành kế toán. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

Qua nghiên cứu thực trạng về KSNB chu trình bán hàng và thu 

tiền ở Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng, chỉ ra những hạn chế còn 

tồn ñọng cần ñược khắc phục trong công tác kiểm soát nội bộ chu 

trình bán hàng và thu tiền tại Công ty. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là công tác kiểm soát nội bộ 

chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu về kiểm 

soát và phỏng vấn Kế toán trưởng, các kế toán viên, các nhân viên 

kinh doanh có liên quan ñến chu trình bán hàng-thu tiền ñể khảo sát 

thực trạng kiểm soát chu trình này tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng. 

5. Bố cục của ñề tài 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ chu trình bán 

hàng và thu tiền  trong các doanh nghiệp. 

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

thu tiền trong Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng. 

Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ 

chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng 

Kết luận 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Hiện nay có nhiều ñề tài nghiên cứu về kiểm soát nội bộ trong 

các doanh nghiệp. Trong ñó tác giả ñã tham khảo, tìm hiểu các ñề tài 

nghiên cứu trong cùng lĩnh vực KSNB chu trình bán hàng và thu 

tiền. Cụ thể: 

Luận văn: “Tăng cường kiểm soát nội bộ ñối với doanh thu và 

tiền thu bán hàng tại Công ty Thông tin di ñộng (VMS)” của tác giả 

Vũ Ngọc Nam.  

Luận văn: “Tăng cường kiểm soát nội bộ ñối với doanh thu và 

tiền thu bán ñiện tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng” của 

tác giả Thái Như Quỳnh. 
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Luận văn: “Tăng cường KSNB chu trình bán hàng thu tiền tại 

Viễn thông Quảng Ngãi” tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo. 

Luận văn: “ Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại 

Công ty Cổ phần và thiết bị trường học Đà Nẵng” của tác giả 

Nguyễn Thị Điệp. 

Mặc dù kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền là ñề 

tài ñược nhiều tác giả nghiên cứu, tuy nhiên xét về mặt không gian 

và thời gian thì ñề tài “ Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu 

tiền tại Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng” là một ñề tài hoàn toàn 

mới so với các công trình nghiên cứu trước ñây. 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ KI ỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH    

BÁN HÀNG VÀ THU TI ỀN TRONG CÁC DOANH NGHI ỆP 

1.1 KHÁI QUÁT V Ề KI ỂM SOÁT NỘI BỘ 

1.1.1 Khái ni ệm về kiểm soát nội bộ 

“Ki ểm soát nội bộ là một quá trình do người quản lý, hội ñồng 

quản trị và các nhân viên của ñơn vị chi phối, nó ñược thiết lập ñể 

cung cấp một 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.” 

1.1.2 Vai trò của kiểm soát nội bộ 

- Giúp Ban lãnh ñạo doanh nghiệp giảm bớt tâm trạng bất an 

về những rủi ro, nhất là về con người và tài sản. 

- Giúp Ban lãnh ñạo doanh nghiệp giảm tải trọng những công 

việc hàng ngày ñể tập trung vào vấn ñề chiến lược. 

- Giúp Ban lãnh ñạo doanh nghiệp chuyên nghiệp hóa công tác 

quản lý ñiều hành cụ thể: 
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1.1.3 Các bộ phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội bộ 

Theo quan ñiểm Coso, KSNB bao gồm các bộ phận sau: 

� 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, là nền tảng ñối với các bộ phận khác của KSNB. 

� Đánh giá rủi ro: Các nhà quản lý phải ñánh giá, phân tích 

những nhân tố ảnh hưởng tạo nên rủi ro làm cho những mục tiêu, 

kể cả mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể cho từng hoạt ñộng của 

ñơn vị . 

� Hoạt ñộng và kiểm soát: Hoạt ñộng kiểm soát là những 

chính sách và thủ tục ñể ñảm bảo cho các chỉ thị của nhà quản lý 

ñược thực hiện. 

� Thông tin và truyền thông: Hình thành các báo cáo ñể cung 

cấp thông tin về hoạt ñộng, tài chính và sự tuân thủ, bao gồm cả nội 

bộ và bên ngoài. 

� Giám sát: Giám sát là quá trình mà người quản lý ñánh giá 

chất lượng của hệ thống kiểm soát. 

1.2 KI ỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU 

TI ỀN TRONG DOANH NGHI ỆP 

1.2.1 Đặc ñiểm, những sai phạm có thể xảy ra chu trình bán 

hàng và thu tiền  

a) Đặc ñiểm về chu trình bán hàng và thu tiền  

- Chu trình bán hàng và thu tiền trải qua nhiều khâu, có liên 

quan ñến những tài sản nhạy cảm như nợ phải thu, hàng hóa, tiền,… 

nên thường là ñối tượng bị tham ô, chiếm dụng. 

- Nợ phải thu khách hàng là khoản mục có thể chiếm tỷ trọng 

lớn trong tài sản của ñơn vị, bởi lẽ sự cạnh tranh gây gắt trên thị 

trường là một nhân tố thúc ñẩy nhiều ñơn vị phải mở rộng bán chịu 
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và ñiều này làm tăng rủi ro có sai phạm. 

b) Sai phạm có thể xảy ra trong chu trình bán hàng–thu tiền 

Xử lý ñơn ñặt hàng của khách hàng 

- ĐĐH có thể ñược chấp nhận nhưng không ñược phê duyệt. 

- Đồng ý bán hàng nhưng không có khả năng cung ứng. 

- Ghi sai trên hợp ñồng về chủng loại, số lượng, ñơn giá . 

Xét duyệt bán chịu 

- Bán chịu cho những khách hàng không ñủ tiêu chuẩn theo 

chính sách bán chịu dẫn ñến mất hàng, không thu ñược tiền. 

- Nhân viên bán hàng có thể cấp quá nhiều ñịnh mức bán chịu 

ñể ñẩy mạnh doanh thu bán hàng nên làm cho ñơn vị phải gánh chịu 

rủi ro tín dụng quá mức. 

Giao hàng 

- Giao hàng khi chưa ñược xét duyệt 

- Giao hàng không ñúng chủng loại, số lượng. 

-  Hàng hóa có thể bị thất thoát trong quá trình giao hàng. 

Lập hóa ñơn 

- Bán hàng nhưng không lập hóa ñơn. 

- Lập HĐ sai về giá trị, tên, mã số thuế, ñịa chỉ khách hàng. 

- Không bán hàng nhưng vẫn lập hóa ñơn. 

Ghi chép doanh thu và theo dõi nợ phải thu khách hàng  

- Ghi nhận sai trên khách hàng, thời hạn thanh toán. 

- Ghi sai niên ñộ về doanh thu và nợ phải thu khách hàng. 

- Ghi sai số tiền, ghi trùng hay ghi sót hóa ñơn. 

- Quản lý nợ phải thu khách hàng kém, không ñòi ñược nợ. 

- Khoản tiền thanh toán của khách hàng bị chiếm ñoạt. 

- Xóa sổ nợ phải thu khách hàng nhưng không xét duyệt. 

- Nợ phải thu bị thất thoát do không theo dõi chặt chẽ, 
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c) Các chứng từ sổ sách kế toán liên quan ñến chu trình bán 

hàng – thu tiền 

Các chứng từ thường sử dụng: Đơn ñặt hàng của khách hàng; 

Lệnh bán hàng; Hợp ñồng kinh tế; Phiếu xuất kho; Chứng từ vận 

chuyển; Hóa ñơn bán hàng; Phiếu thu; Giấy báo có của Ngân hàng. 

Các sổ sách thường ñược sử dụng: Sổ nhật ký bán hàng; Sổ 

nhật ký thu tiền mặt, tiền gởi ngân hàng; Sổ chi tiết tiền mặt, sổ chi 

tiết tiền gởi Ngân hàng; Sổ chi tiết khoản phải thu khách hàng. 

1.2.2 Các thủ tục chủ yếu ñối với chu trình bán hàng-thu tiền  

a) Những thủ tục kiểm soát chung 

a1) Phân chia trách nhiệm giữa các chức năng: Điều này 

nhằm hạn chế khả năng xảy ra gian lận vì nếu một cá nhân hay bộ 

phận nắm giữ một số chức năng nào ñó thì họ sẽ có thể lạm dụng. 

a2) Kiểm soát quá trình xử lý thông tin: 

Kiểm soát ứng dụng: kiểm soát dữ liệu, kiểm soát quá trình 

nhập liệu. 

Kiểm soát chứng từ sổ sách: các chứng từ phải ñược ñánh số 

liên tục, trước khi lập hóa ñơn GTGT phải căn cứ trên bộ chứng từ, 

ghi nhận kịp thời các khoản nợ & tiền bán hàng thu ñược. 

Ủy quyền và xét duyệt:  Nhà quản lý có thể ủy quyền cho cấp 

dưới xét duyệt thông qua việc ban hành các chính sách. 

a3)  Kiểm tra ñộc lập việc thực hiện: Đặc ñiểm của thủ tục 

này là người kiểm tra ñộc lập với người bị kiểm tra. 

b) Những thủ tục kiểm soát cụ thể trong từng giai ñoạn 

b1) Kiểm soát quá trình tiếp nhận ñơn ñặt hàng và xét duyệt 

bán chịu 

Các thủ tục kiểm soát phổ biến khác cần thực hiện là: 

- Xác minh người mua hàng. 
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- Đối chiếu ñơn giá trên ñơn ñặt hàng của khách hàng với 

bảng giá chính thức của ñơn .  

- Xác nhận khả năng cung ứng. 

- Lập lệnh bán hàng.  

- Xét duyệt bán chịu. 

b2) Kiểm soát quá trình giao hàng và lập hóa ñơn 

Căn cứ lệnh bán hàng ñã ñược phê chuẩn, bộ phận giao hàng 

lập chứng từ gởi hàng ñể gởi ñi, ñồng thời lưu trữ một bảng, chứng 

từ này phải ñược ñánh số thứ tự liên tục trước khi sử dụng. 

Khi nhận hàng từ kho, nhân viên giao hàng cần so sánh các 

mặt hàng thực nhận với chứng từ gởi hàng. Nếu có chênh lệnh, cần 

thông báo cho bộ phận xử lý ñơn ñặt hàng. 

 Nhận ñược chứng từ từ những bộ phận khác gởi ñến:  ñơn 

ñặt hàng, lệnh bán hàng ñã ñược phê chuẩn và chứng từ gởi hàng, 

chứng từ vận chuyển, bộ phận lập hóa ñơn sẽ tiến hành lập hóa ñơn. 

Để tránh tình trạng quên lập hóa ñơn cho hàng hóa ñã giao, 

hoặc lập sai hóa ñơn hoặc lập hóa ñơn khống,,… khi lập hóa ñơn cần 

căn cứ vào: 

- Chứng từ vận chuyển ñã ñược khách hàng ký nhận;  

- Đơn ñặt hàng ñã ñược ñối chiếu với chứng từ vận chuyển; 

- Hợp ñồng giao hàng (nếu có). 

Hóa ñơn (sau khi lập) cần ñược một nhân viên khác kiểm tra 

ngẫu nhiên lại về tính chính xác về những thông tin trên. 

b3) Kiểm soát việc thu tiền và nợ phải thu khách hàng 

�  Đối với phương thức bán hàng thu tiền mặt 

Khuyến khích khách hàng thanh toán qua ngân hàng. 

Cần sử dụng hóa ñơn mỗi khi bán hàng, cũng như khuyến 

khích khách hàng nhận hóa ñơn. 
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Nên sử dụng máy tính tiền tự ñộng hoặc máy phát hành hóa 

ñơn ở các ñiểm bán hàng. 

Cuối mỗi ngày, cần phải tiến hành ñối chiếu tiền mặt tại quỹ 

với tổng số tiền mà thủ quỹ ghi chép. 

�  Đối với phương thức bán chịu 

Việc kiểm soát tập trung vào kế toán nợ phải thu khách hàng 

và bộ phận thu nợ. 

Định kỳ, cần kiểm tra tính chính xác của doanh thu bằng cách 

ñối chiếu giữa số liệu kế toán và các chứng từ có liên quan, hay giữa 

số liệu kế toán và số liệu của các bộ phận khác như bộ phận bán 

hàng, gởi hàng. 

Bộ phận theo dõi công nợ cần ñối chiếu công nợ thường xuyên 

với khách hàng. 

Định kỳ, bộ phận theo dõi nợ phải thu cần lập bảng phân tích 

số dư nợ phải thu theo tuổi nợ. 

Định kỳ, ñơn vị cần in các báo cáo về số dự phòng phải thu 

khó ñòi ñề nghị trích lập, số nợ khó ñòi ñã xóa sổ theo từng nhân 

viên theo dõi công nợ. 

c) Một số thủ thuật gian lận thường gặp trong chu trình bán 

hàng và thu tiền  

c1) Gian lận trong khâu xét duyệt bán hàng 

Nhân viên bán hàng bán cho khách giá thấp hơn giá niêm yết, 

cho hưởng chiết khấu không ñúng hay bán chịu cho những khách 

hàng không có khả năng thanh toán ñể ñạt ñược lợi ích cá nhân,... 

Thủ tục kiểm soát 

Đơn vị phải xây dựng chính sách bán hàng . 

Ngoài ra, nếu có thể ñơn vị nên tách biệt bộ phận bán hàng và 

bộ phận thu .  
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c2) Biển thủ tiền bán hàng thu ñược 

Gian lận xảy ra khi nhân viên bán hàng chiếm ñoạt số tiền thu 

từ KH và không ghi chép nghiệp vụ bán hàng vào sổ sách. 

Nhân viên bán hàng ghi nhận số tiền trên liên lưu của phiếu 

thu thấp hơn số tiền khách hàng thực trả.  

Thủ tục kiểm soát 

Bố trí một nhân viên trực tiếp hoặc lắp ñặt hệ thống camera 

quan sát 24/24 tại những ñịa ñiểm thu tiền của khách hàng. 

Ngoài ra ñơn vị nên có ñường dây nóng ñể tiếp nhận những 

than phiền hay tố cáo của khách . 

c3) Chiếm ñoạt tiền khách hàng do khách hàng trả do mua 

hàng trả chậm 

Một số dạng gian lận như: Thủ thuật gối ñầu; Thủ thuật tạo cân 

bằng giả; Thủ tục thay ñổi hoặc làm giả thư nhắc nợ;Thủ thuật xóa 

sổ nợ không ñúng. 

Thủ tục kiểm soát 

Các thủ thuật gian lận nhằm chiếm ñoạt số nợ phải thu do 

khách hàng ñã trả thường xảy ra khi một cá nhân hay bộ phận kiêm 

nhiệm nhiều chức năng. 

Bằng cách thường xuyên ñối chiếu sổ phụ Ngân hàng hàng 

tháng với số liệu kế toán. 

Việc kiểm tra ñột xuất việc ghi chép nợ phải thu . 

Việc phân công một nhân viên ñộc lập với bộ phận thep dõi nợ 

phải thu của khách hàng thực hiện ñối chiếu công nợ ñột xuất với 

khách hàng. 

d) Các rủi ro thường gặp trong chu trình bán hàng - thu tiền 

Hoạt ñộng nhận ñặt hàng của khách hàng: Nhận ñặt hàng từ 

những khách hàng không ñảm bảo tính pháp lý; Bán chịu cho khách 
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hàng không có khả năng thanh toán; Chấp nhận ñặt hàng nhưng 

không có khả năng thực hiện. 

Hoạt ñộng xuất kho, cung cấp hàng hóa: Xuất kho giao hàng 

sai số lượng, ñịa chỉ ñối tượng nhận hàng, thời gian giao hàng; Mất 

hàng hóa trong quá trình xuất kho, giao hàng. 

Hoạt ñộng lập hóa ñơn và theo dõi nợ phải thu: Không lập 

hoặc lập không kịp thời hóa ñơn, chứng từ bán hàng cho khách hàng; 

Lập khống hóa ñơn bán hàng; Hóa ñơn lập sai; Chuyển dữ liệu công 

nợ sai, không kịp thời. 

Hoạt ñộng thu tiền thì rủi ro ñó là thất thoát tiền. 

KẾT LU ẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương 1, luận văn ñã giới thiệu hệ thống KSNB và 

KSNB ñối với chu trình bán hàng và thu tiền trong doanh nghiệp nói 

chung. Những vấn ñề lý luận trong chương 1 là cơ sở quan trọng ñể 

ñối chiếu  với thực trạng KSNB ñối với chu trình bán hàng và thu 

tiền tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng, từ ñó luận văn ñưa ra các 

giải pháp ñể hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu 

tiền tại Công ty. 

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG KI ỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH  

BÁN HÀNG VÀ THU TI ỀN TẠI CÔNG TY C Ổ PHẦN  

CAO SU ĐÀ NẴNG 

2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ NẴNG 

2.1.1 Giới thi ệu về Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) 

Công ty CP Cao Su Đà Nẵng thành lập vào 4/12/1975 theo 

quyết ñịnh số 340/PTT của Hội ñồng Chính phủ, với tên gọi ban ñầu 

là Nhà máy Cao Su Đà Nẵng thuộc Tổng CTY Hóa Chất Việt Nam. 
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Ngày 10/10/2005 Công ty Cao Su Đà Nẵng ñược chuyển thành 

Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng theo Quyết ñịnh số 3241/QĐ-

TBCN của Bộ trưởng Bộ Công . 

2.1.2 Đặc ñiểm hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty 

a) Tổ chức SX  kinh doanh của Công ty CP Cao Su Đà Nẵng 

Công ty Cao Su Đà Nẵng tổ chức sản xuất theo mô hình công 

ty, dưới công ty là các xí nghiệp thành viên. Mỗi xí nghiệp thành 

viên tiến hành sản xuất ñộc lập theo kỹ thuật riêng và chịu sự ñiều 

hành của Giám ñốc công ty. Mô hình tổ chức sản xuất như sau: 

 
Sơ ñồ 2.2. Tổ chức sản xuất 

b) Tình hình các mặt hàng sản xuất của công ty 

Các dòng sản phẩm của DRC có thể kể ñến: Dòng lốp tải nhẹ; 

Dòng lốp tải nặng; Dòng lốp ñặc chủng; Dòng lốp ô tô ñắp; Dòng 

sản phẩm săm lốp xe ñạp, xe máy, sản phẩm cao su kỹ thuật. ñáp ứng 

nhu cầu ña dạng tại các công trình giao thông, bến cảng. 

c) Tình hình kinh doanh của công ty 

Công ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng ñã xây dựng ñược mạng 
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lưới tiêu thụ sản phẩm mạnh và rộng lớn, hiện nay có trên 150 nhà 

phân phối ñược phân bổ ñiều khắp trên 64 tỉnh thành trong cả nước.  

2.2 GIỚI THI ỆU VỀ MÔI TR ƯỜNG KI ỂM SOÁT VÀ H Ệ 

THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ NẴNG 

2.2.1 Môi tr ường kiểm soát 

Môi trường kiểm soát ở Công ty cũng bao gồm là: quan ñiểm 

của nhà quản lý, chính sách nhân sự, công tác kế hoạch và phương án 

kinh doanh, các nhân tố bên ngoài… 

2.2.2 Hệ thống kế toán của Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng 

a) Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 

Hình thức sổ kế toán mà công ty ñang tiến hành thực hiện là 

theo hình thức nhật ký chứng từ. Công ty áp dụng chế ñộ kế toán Việt 

Nam ban hành theo quyết ñịnh số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006. 

Công ty sử dụng phần mềm ORACLE_Application . 

b) Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 

Phòng kế toán tài chính của công ty  tổ chức theo sơ ñồ sau: 

 
Sơ ñồ 2.3. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán Công ty 
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c) Hình thức ghi sổ kế toán- quy trình luân chuyển chứng từ 

Hình thức sổ kế toán công ty ñang áp dụng là hình thức Nhật 

kí-chứng từ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sơ ñồ 2.4. Quy trình luân chuyển chứng từ 

                 :  Ghi hàng ngày 

                    :  Ghi cuối tháng 

                    :  Đối chiếu, kiểm tra 

2.3 THỰC TRẠNG KSNB CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU 

TI ỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 

2.3.1 Các quy ñịnh chính sách liên quan ñến chu trình bán 

hàng và thu tiền  của Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng 

a) Chính sách về giá 

Công ty chủ yếu căn cứ vào giá thành ñể ñịnh giá cho sản 

phẩm. Giá sản phẩm ñược xác ñịnh bằng cách lấy giá thành cộng với 

một mức lợi nhuận mục tiêu. Từ ñó công ty xây dựng một bảng giá 

chuẩn cho tất cả các loại sản phẩm. Công ty ñôi khi cũng theo dõi 

Chứng từ gốc 

Bảng kê và 
bảng  phân 

bổ 

Sổ quỹ 
kiêm báo 

Nhật ký 
chứng từ 

Sổ cái 

Báo cáo kế toán 

Sổ chi tiết 

Bảng tổng 
hợp chi tiết 
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mức giá của các ñối thủ cạnh tranh chính là SRC, CASUMINA và 

một số hãng ngoại ñể so sánh và có những thay ñổi trong phạm vi 

nhất ñịnh về mức giá của mình. 

b) Chính sách phân phối 

Mạng lưới ñại lý phân phối hàng của công ty luôn ñược xây 

dựng một cách hợp lý. Kênh phân phối của Công ty ñược thể hiện 

như sơ ñồ sau: 

 
Sơ ñồ 2.5.  Kênh phân phối của công ty 

c) Chính sách truyền thông và cổ ñộng 

Trong những năm qua, công ty ngày càng chú trọng hơn ñến 

công tác truyền thông cổ ñộng. Những công cụ cổ ñộng hiện nay 

công ty ñang áp dụng: Quảng cáo (quảng cáo trên mạng Internet, 

quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên các sản phẩm, xe chuyên chở);  

Khuyến mãi; Quan hệ công chúng (PR). 

2.3.2 Thủ tục kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền 

tại Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng 

a) Đối với nhà phân phối cấp 1 

a1) Kiểm soát hoạt ñộng nhận ñặt hàng 

Căn cứ vào các yêu cầu từ khách hàng, phòng bán hàng sẽ thực 

hiện các nội dung xử lý sau: 
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- Xem xét khả năng ñáp ứng yêu cầu về SP của khách hàng . 

- Xem xét khả năng của khách hàng ñối với ñiều kiện, tiêu 

chuẩn ñặt ra của công ty như khả năng thanh toán, giới hạn nợ hoặc 

các ñiều kiện về pháp luật. 

- Thông tin kết quả xử lý yêu cầu ñặt hàng của khách hàng là 

chấp thuận hay không chấp thuận yêu cầu của khách hàng. Nếu chấp 

thuận yêu cầu ñặt hàng thì các hoạt ñộng tiếp theo của chu trình 

doanh thu sẽ ñược thực hiện. 

 
Lưu ñồ 2.6.  Lưu ñồ hoạt ñộng bán hàng 

a2) Kiểm soát xuất kho, cung cấp sản phẩm 

Hoạt ñộng này sẽ thực hiện các nội dung: 

- Thực hiện xuất kho 

- Thực hiện giao hàng, cung cấp sản phẩm cho khách hàng. 
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Lưu ñồ 2.7.  Lưu ñồ hoạt ñộng cung cấp sản phẩm 

a3) Kiểm soát hoạt ñộng lập hóa ñơn, theo dõi công nợ 

Hoạt ñộng này sẽ ñược kế toán tiêu thụ kiêm công nợ phải thu 

ghi nhận nghiệp vụ bán hàng, cung cấp sản phẩm nhằm xác nhận, 

theo dõi, quản lý và ñánh giá quá trình bán hàng cho khách hàng. 

Hoạt ñộng này sẽ thực hiện các nội dung sau: 

- Xác nhận hoạt ñộng bán hàng hợp lệ và thực tế thực hiện 

giữa công ty với khách hàng. 

- Lập hóa ñơn bán hàng: ghi nhận nội dung nghiệp vụ bán hàng 

ñã ñược thực hiện 

- Tổ chức theo dõi nghiệp vụ bán hàng: theo dõi các nội dung 

sau khi thực hiện bán hàng (trả lại, giảm giá), theo dõi nghĩa vụ 

thanh toán của khách hàng. 
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Lưu ñồ 2.8.  Lưu ñồ hoạt dông lập hóa ñơn, ghi nhận và theo dõi 

công nợ 

a4) Kiểm soát hoạt ñộng thu tiền 

� Nghiệp vụ thu tiền mặt 

Yêu cầu khách hàng nộp trực tiếp tại phòng Tài chính–Kế toán  

Ghi chép ñầy ñủ và kịp thời số thu 

Nộp ngay số tiền thu ñược trong ngày vào quỹ hay Ngân hàng 

Có biện pháp khuyến khích các người nộp tiền yêu cầu cung 

cấp biên lai hoặc phiếu thu tiền.  

Cuối mỗi tháng, kế toán tiền mặt và thủ quỹ thực hiện ñối 

chiếu giữa số liệu trên sổ sách và thực tế. 

� Nghiệp vụ thu tiền qua Ngân hàng 
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Lưu ñồ 2.9.  Lưu ñồ hoạt ñộng thu tiền 

b) Đối với các doanh nghiệp sản xuất lớn và xuất khẩu 

Công ty cần thực hiện các quy trình sau: Lựa chọn ñối tác kinh 

doanh; Giao dịch và ký kết hợp ñồng; Xin giấy phép xuất khẩu; Mở 

thanh toán quốc tế; Chuẩn bị hàng xuất khẩu; Kiểm tra chất lượng 
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hàng xuất khẩu; Làm thủ tục thanh toán; Giao hàng; Gửi chứng từ 

thanh toán; Nhận tiền; Khiếu nại và giải quyết xuất khẩu. 

2.3.3 Những kết quả ñạt ñược và những hạn chế trong công 

tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty 

Cổ phần Cao Su Đà Nẵng 

a) Những kết quả ñạt ñược 

Qua nghiên cứu công tác KSNB chu trình bán hàng và thu tiền 

tại Công ty Cổ phần Cao Su, thấy rằng công tác KSNB ñược xây 

dựng khá ñồng bộ và tương ñối hoàn chỉnh. Hệ thống KSNB ñược 

xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 ñể thực hiện chức năng 

kiểm soát hoạt ñộng kinh doanh tại Công ty. Do vậy, công ty rất 

quan tâm ñến việc xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống KSNB ñể 

nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của Công ty. 

b) Những hạn chế trong công tác kiểm soát nội bộ chu trình 

bán hàng và thu tiền tại công ty 

Mặc dù KSNB ñược vận hành khá tốt và góp phần không nhỏ 

nâng cao năng lực kiểm soát hoạt ñộng kinh doanh của Công ty, tuy 

nhiên vẫn còn một số hạn chế cần ñược khắc phục. 

Với lợi ích sẽ ñược hưởng theo doanh số bán hàng chạy theo 

số lượng nên việc soát xét, xét duyệt khách hàng sẽ ít ñược chú trọng 

ñiều này sẽ gây ra rủi ro là sẽ không thu ñược tiền, làm gia tăng các 

khoản thu khó ñòi. 

Kế toán kho chỉ lập một liên Phiếu xuất kho nên việc kiểm tra 

ñối chiếu sẽ mất nhiều thời gian và khó khăn trong việc kiểm tra ñối 

chiếu bởi việc luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận với nhau.   

Về hóa ñơn GTGT thì hiện giờ Kế toán tiêu thụ lập Hóa ñơn 

GTGT chưa có bộ phận kiểm tra ñộc lập nên việc sai sót, gian lận dễ 

xảy ra nên cần có một bộ phận kiểm tra ñộc lập.  
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Về tình hình theo dõi công nợ với khách hàng thì Kế toán nợ 

phải thu chưa thực hiện một cách thường xuyên mà chỉ lập bảng ñối 

chiếu công nợ khi có yêu cầu. 

Công tác kiểm soát bán hàng và thu tiền tại công ty chưa ñược 

thực hiện thường xuyên, chưa có biện pháp hữu hiệu kiểm soát việc 

ghi nhận doanh thu. 

Nhìn chung, công tác KSNB chu trình bán hàng và thu tiền tại 

Công ty ñã ñạt ñược những kết quả nhất ñịnh, ñảm bảo tuân thủ ñúng 

theo quy chế kế toán hiện hành, qua ñó ñã hạn chế ñược những sai 

sót, gian lận có thể xảy ra 

 

KẾT LU ẬN CHƯƠNG 2 

Trên thực tế cho thấy, Công ty ñã xây dựng và vận hành hệ 

thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền khá ñầy ñủ và 

ñồng bộ nhằm nâng cao năng lực kiểm soát và hoạt ñộng bán hàng 

cho Công ty ñể ñạt ñược các mục tiêu ñề ra. Bên cạnh những kết quả 

ñạt ñược, vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục. 

 

CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM T ĂNG CƯỜNG KI ỂM SOÁT 

NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TI ỀN TẠI CÔNG 

TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 

3.1. SỰ CẦN THI ẾT PHẢI T ĂNG CƯỜNG KI ỂM SOÁT NỘI 

BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TI ỀN TẠI CÔNG TY 

CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng ñã ñặt ra phương hướng 

trong thời gian tới phải duy trì hiệu quả hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh, hạn chế rủi ro thấp nhất có thể. Công ty cần phải tiếp tục cải 



-23- 

tiến công tác quản lý, khắc phục những tồn tại ñể ngày càng hoàn 

thiện hoạt ñộng kinh doanh, dịch vụ khách hàng, nâng cao năng lực 

sản xuất kinh doanh. Do ñó, công ty cần nâng cao hệ thống KSNB, 

ñặc biệt là KSNB chu trình bán hàng và thu tiền. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM T ĂNG CƯỜNG KI ỂM SOÁT 

NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TI ỀN TẠI CÔNG 

TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 

3.2.1 Hoàn thiện trình t ự luân chuyển chứng từ 

Một nguyên tắc hoàn thiện chứng từ kiểm soát quan trọng là 

các chứng từ phải luôn ñược ñánh số liên tục trước khi sử dụng, . 

Kiểm tra kỹ chứng từ khi luân chuyển giữa các phòng ban 

cũng là cách ñể ngăn ngừa khả năng mất hoá ñơn, hoặc những hoá 

ñơn, chứng từ bị sử dụng với mục ñích gian lận. 

Kế toán kho chỉ lập một liên Phiếu xuất kho nên việc kiểm tra 

ñối chiếu giữa các Kế toán liên quan với nhau sẽ mất nhiều thời gian 

và khó khăn trong việc kiểm tra ñối chiếu bởi việc luân chuyển 

chứng từ giữa các bộ phận với nhau. 

3.2.2 Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chu trình bán hàng và thu 

tiền tại Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng 

a) Hoàn thiện thủ tục kiểm soát doanh thu 

Cuối tháng, công ty nên yêu cầu lập bảng ñối chiếu số lượng 

hàng tiêu thụ trong tháng giữa kế toán tiêu thụ với phòng kinh doanh. 

Việc xây dựng một bộ phận ñộc lập kiểm tra tình hình tài 

chính khách hàng là rất cần thiết trong công tác xét duyệt bán chịu 

của công ty 

Đối với những khách hàng mới, thì Bộ phận kiểm tra tín dụng 

sẽ căn cứ vào quy ñịnh của Công ty, xem xét tìm hiểu thông tin 
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khách hàng về khả năng thanh toán hay mức ñộ uy tín của khách 

hàng ñó 

b) Hoàn thiện thủ tục kiểm soát nợ phải thu khách hàng 

Để theo dõi chặt chẽ việc thu tiền, cần phải kiệt kê các khoản 

nợ phải thu theo từng nhóm tuổi ñể theo dõi và và phân công ñòi nợ. 

Ngoài ra, nên thường xuyên thực hiện thủ tục gởi thông báo nợ 

cho khách hàng. 

Tăng cường kiểm soát công tác xử lý nợ khó ñòi 

Bộ phận kế toán tăng cường kiểm soát công tác nợ khó ñòi 

bằng cách phối hợp với bộ phận kinh doanh phân tích số dư nợ ñối 

với khách hàng. 

Công ty căn cứ cơ sở phân tích nợ theo các ñối tượng trên, và 

vẫn thu ñược nợ thì tiến hành thực hiện việc theo dõi và xử lý nợ khó 

ñòi theo ñúng quy ñịnh của Công ty và Bộ tài chính. 

 Đối với trường hợp bán nợ vượt mức tín dụng cho phép, 

công ty cần có biện pháp xử lý nghiêm như: kiểm ñiểm và yêu cầu 

trưởng Phòng bán hàng cam kết thời hạn thu tiền 

c)  Hoàn thiện thủ tục kiểm soát hoạt ñộng thu tiền 

Đối với kiểm soát tiền mặt 

Kiểm soát tốt tình hình thu tiền bán hàng là mục tiêu lớn của 

hệ thống KSNB. Hơn nữa những sai sót về khoản mục tiền tệ thường 

là những sai sót trọng yếu và thường do nhân tố chủ quan gây nên. 

Khi thu ñược tiền phải nộp tiền vào quỹ hay ngân hàng ngay 

trong ngày nhằm tránh khả năng tiền thu ñược bị chiếm dụng dẫn 

ñến thất thoát. 

Ghi chép kịp thời các nghiệp vụ thu quỹ: các nghiệp vụ này 

cần ñược ghi nhận vào hệ thống kế toán càng sớm càng tốt, việc ghi 

chép kịp thời cũng hạn chế khả năng bị chiếm dụng. Hạn chế các 
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thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, khuyến khích người mua hàng sử 

dụng thanh toán qua ngân hàng. 

Giữa thủ quỹ, kế toán công nợ và kế toán tiêu thụ phải thường 

xuyên ñối chiếu sổ sách ñể kiểm tra chéo lẫn nhau nhằm phát hiện 

những sai sót và ñiều chỉnh kịp thời. 

Định kỳ cuối tháng, công ty nên tổ chức kiểm kê quỹ tiền mặt 

thường xuyên và ñối chiếu với sổ quỹ, với ghi chép của kế . 

Đối với kiểm soát tiền gởi qua Ngân hàng: Công ty cần áp 

dụng các phần mềm của Ngân hàng vào công tác quản lý tiền thu bán 

hàng cho Giám ñốc và Kế toán trưởng, ñể mỗi khi có nghiệp vụ phát 

sinh tăng hoặc giảm tiền gởi Ngân hàng, Công ty có thể kiểm tra 

kiểm soát một cách nhanh nhất. 

3.3. MỘT SỐ PHẦN HÀNH H Ỗ TRỢ NHẰM NÂNG CAO H Ệ 

THỐNG KI ỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ 

THU TI ỀN 

3.3.1  Tăng cường chức năng và tính ñộc lập của Ban kiểm soát 

3.3.2 Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ 

 

KẾT LU ẬN CHƯƠNG 3 

 Chương 3 ñã ñưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm 

soát nội bộ ñối với doanh thu, nợ phải thu khách hàng và thu tiền tại 

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng nhằm tạo ñiều kiện cho hệ thống 

kiểm soát nội bộ của Công ty ñạt ñược các mục tiêu: Tránh thất thoát 

doanh thu và tiền thu từ bán hàng, bảo ñảm thực hiện ñúng và ñầy ñủ 

các quy ñịnh của Nhà nước, các quy ñịnh của công ty về quản lý, 

hạch toán doanh thu và thu tiền bán hàng, bảo ñảm hiệu quả hoạt 

ñộng kinh doanh và nâng cao năng lực quản lý của Công ty. 
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KẾT LU ẬN 

 Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng 

mở rộng, môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Vì 

vậy các doanh nghiệp Việt Nam càng phải chú trọng vào công tác 

quản lý doanh nghiệp nhằm nâng cao sức mạnh và vị thế của mình 

trong lĩnh vực kinh doanh. Để có thể thực hiện tốt vai trò, doanh 

nghiệp phải nắm bắt ñược các thông tin về doanh thu, chi phí, ñồng 

thời phải xây dựng ñược một hệ thống KSNB hợp lý, hữu hiệu với 

từng loại mục tiêu. Thực hiện hiệu quả việc kiểm tra, kiểm soát sẽ là 

nguồn cực kỳ hữu ích cho các nhà quản lý và các ñối tượng quan tâm, 

là cơ sở ñể ñưa ra các quyết ñịnh kinh doanh ñảm bảo sự ổn ñịnh và 

ngày càng phát triển của doanh nghiệp. 

Nhận thức ñược tầm quan trọng ñó, luận văn ñã ñi sâu nghiên 

cứu, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn ñể từ ñó tìm ra những giải pháp 

nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu 

tiền tại Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng. Trong khuôn khổ phạm vi 

nghiên cứu, luận văn cơ bản ñã giải quyết ñược một số vấn ñề sau: 

 Một là, luận văn ñã trình bày lý luận cơ bản về hệ thống 

KSNB chu trình bán hàng và thu tiền tại các doanh nghiệp. 

Hai là, Luận văn ñi sâu nghiên cứu tình hình thực tế về KSNB 

chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng, 

ñánh giá những kết quả ñạt ñược và những tồn tại cần khắc phục ñối 

với KSNB chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty. 

 Ba là, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tế công tác 

KSNB chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty, Luận văn ñã ñưa 

ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KSNB chu trình bán 

hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng. 


