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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Toàn cầu hóa mở ra cơ hội để các doanh nghiệp trong nước có 

thể tiếp cận, kế thừa công nghệ, kinh nghiệm quản lý hiện đại của 

các nền kinh tế phát triển, mở rộng thị trường ra bên ngoài đồng thời 

cũng đề ra những thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp. 

Nhắc đến ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta, thì ngành khai 

thác khoáng sản là một trong những ngành đóng góp rất lớn, góp 

phần vào sự gia tăng của tổng GNP trong nước. Để hội nhập nền 

kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và ngành khai 

thác khoáng sản nói riêng sẽ phải chịu nhiều thách thức trước những 

thay đổi của môi trường kinh doanh cũng như có nhiều áp lực cạnh 

tranh hơn. Để tăng cường khả năng cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp 

khai thác phải có những nỗ lực toàn diện, thực hiện các hoạt động cải 

tiến cần thiết, xem xét, xác định lại mục tiêu, lập kế hoạch kinh 

doanh, kiểm tra nguồn lực hiện tại, tính toán hiệu quả kinh doanh, 

hiệu quả sử dụng vốn đầu tư …  

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của doanh 

nghiệp là năng lực  quản trị tài chính còn hạn chế, thể hiện qua tình 

trạng thiếu vốn, mất khả năng thanh toán. Nếu doanh nghiệp kinh 

doanh thua lỗ thì sẽ dẫn đến thâm hụt vốn và phá sản. Trong tổng 

vốn kinh doanh của một công ty bao gồm hai loại đó là vốn lưu động 

và vốn cố định. Nếu như cơ thể ta tồn tại và phát triển nhờ dòng máu 

lưu thông từ các mạch để nuôi cơ thể, thì đối với loại vốn lưu động 

cũng như một dòng máu, huyết mạch luôn vận động tuần hoàn để 

nuôi sống công ty. Do đó, quản trị vốn, đặc biệt là quản trị vốn lưu 
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động tốt sẽ mang lại sự phát triển bền vững đối với các doanh 

nghiệp, nhất là đối với các công ty cổ phần. 

   Qua tìm hiểu thực tiễn tình hình sản xuất kinh doanh tại 

Công ty Cổ phần khoáng sản Đắk Lắk và các kiến thức đã được thầy 

cô giáo ở trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng đã giảng dạy, tôi xin viết 

luận văn nghiên cứu đề tài: Quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ 

phần khoáng sản Đắk Lắk. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

trong doanh nghiệp. 

- Đánh giá thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ 

phần khoáng sản Đắk Lắk giai đoạn 2010-2012. 

- Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp tăng cường quản trị vốn 

lưu động tại Công ty Cổ phần khoáng sản Đắk Lắk. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Về đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu 

những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị VLĐ tại Công ty Cổ 

phần khoáng sản Đắk Lắk. 

- Về phạm vi nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu, luận 

văn sử dụng số liệu của công ty giai đoạn 2010-2012. 

4.  Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn dựa trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, lý thuyết về VLĐ, 

quản trị VLĐ và phân tích, tổng hợp lý thuyết đã được thừa nhận. 

Trong phương pháp nghiên cứu cụ thể luận văn  sử dụng 

phương pháp thống kê mô tả và phân tích đánh giá. 

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

Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với việc phát triển 

bền vững của Công ty Cổ phần khoáng sản Đắk Lắk nói riêng và các 
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công ty khác nói chung. Làm rõ được nội dung việc cần thiết phải 

quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần khoáng sản Đắk Lắk. Kết 

quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp các nhà quản lý đánh giá được thực 

trạng trong việc quản trị vốn lưu động và từ đó đưa ra những giải 

pháp chính sách quản lý thích hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

6. Cấu trúc toàn luận văn  

Ngoài phần mở đầu và kết luận, cấu trúc luận văn gồm 3 

chương: 

Chương 1: Cở sở lý luận về quản trị vốn lưu động trong doanh 

nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng về quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ 

phần khoáng sản Đắk Lắk. 

Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại 

Công ty cổ Phần Kkoáng sản Đắk Lắk. 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Đã có rất nhiều tác giả nghiên cứu và phân tích thông qua một 

số giáo trình liên quan đến vấn đề quản trị vốn lưu động như: Quản 

trị tài chính ngắn hạn - Nguyễn Tấn Bình, Lê Minh Đức (2010), Nhà 

xuất bản Thống kê; Tài chính doanh nghiệp căn bản -  Nguyễn Minh 

Kiều (2009), Nhà xuất bản Thống kê... 

Ngoài ra, quan tâm đến vấn đề này đã có một số nghiên cứu 

khoa học, luận văn thạc sỹ cũng đã nghiên cứu. Cụ thể: 

Tác giả Nguyễn Thị Hồng Lan với đề tài nghiên cứu: “Quản 

trị vốn lưu động tại công ty cổ phần khoáng sản Phú Yên” – Luận 

văn thạc sỹ kinh tế - Đại Học Đà Nẵng – Năm 2012. Luận văn đã hệ 

thống hóa cơ sở lý luận chung về VLĐ trong DN, phân tích thực 

trạng quản trị VLĐ tại Công ty, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện 

quản trị VLĐ tại Công ty CP Khoáng sản Phú Yên. 



4 

Đề tài “Quản trị VLC tại công ty cổ phần Sông Đà 10 Tập 

đoàn Sông Đà” của Tác giả Nguyễn Tiến Nhật cũng đã hệ thống một 

số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị VLC trong công ty, phân tích 

thực trạng quản trị VLC tại Công ty trong giai đoạn 2008 – 2010,, 

đánh giá, nhận xét những thành quả đạt được và tồn tại cần giải 

quyết. Từ đó đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản 

trị VLC tại Công ty. 

 Do vậy, tác giả Trần Văn Nhã với đề tài nghiên cứu: “Quản lý 

VLĐ tại Công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng” - Luận văn thạc sỹ 

quản trị kinh doanh - Đại Học Đà Nẵng – Năm 2012. Luận văn đã 

trình bày những vấn đề cơ bản về VLĐ trong DN, đưa ra các phương 

pháp phân tích đánh giá hiệu quả quản lý VLĐ, tìm hiểu thực trạng 

tình hình quản lý sử dụng VLĐ tại Công ty từ đó đưa ra được các 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty. 

Tác giả Lương Thị Mỹ Hạnh với đề tài nghiên cứu: “Quản trị 

VLC tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện” - Luận văn thạc sỹ 

kinh tế - Đại Học Đà Nẵng – Năm 2012. Luận văn đã nghiên cứu 

môt số vấn đề cơ bản về VLC, tầm quan trọng của VLC đối với các 

DN. Áp dụng để đánh giá thực trạng quản trị tại CTCP Đầu tư và 

Xây dựng Bưu điện. Từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công 

tác quản trị VLC tại Công ty. Tuy nhiên, việc phân tích đánh giá còn 

chưa tổng quát và giải pháp đề ra chưa chi tiết. 

Tóm lại, có rất nhiều luận văn quản trị vốn lưu động. Tuy 

nhiên, chưa có luận văn nào đánh giá vấn đề vốn lưu động tại công ty 

cổ phần khoáng sản Đắk Lắk . Xuất phát từ thực tiễn đó, cùng với 

định hướng của giảng viên hướng dẫn, tôi quyết định chọn đề tài: 

Quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần khoáng sản Đắk Lắk làm 

luận văn tốt nghiệp. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TRONG 

DOANH NGHIỆP 

1.1.  TỔNG QUAN VỀ VLĐ TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm VLĐ 

a.  Khái niệm 

Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động và 

vốn lưu thông, vì vậy nó tham gia trực tiếp vào quá trình hoạt động 

SXKD. 

b. Đặc điểm vốn lưu động 

- Vốn lưu động lưu chuyển nhanh. 

- Vốn lưu động dịch chuyển một lần vào quá trình SXKD. 

- Vốn lưu động hoàn thành một vòng tuần hoàn sau khi hoàn 

thành một quá trình SXKD. 

1.1.2. Phân loại 

a. Phân theo vai trò VLĐ trong quá trình SXKD 

b. Dựa theo hình thái biểu hiện 

c. Dựa theo nguồn hình thành 

d. Dựa theo quan hệ sở hữu về vốn 

1.1.3. Chính sách tài trợ vốn lƣu động 

Chính sách tài trợ vốn lưu động là chính sách huy động vốn để 

cung cấp tài chính cho vốn lưu động. 

1.2. QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 

1.2.1. Hoạch định nhu cầu vốn lƣu động 

a. Vai trò của công tác xác định nhu cầu VLĐ 

b. Các nguyên tắc hoạch định nhu cầu VLĐ 

Khi hoạch định nhu cầu VLĐ, DN cần quan tâm đến các 

nguyên tắc sau: 
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- Nhu cầu VLĐ phải xuất phát từ nhu cầu sản xuất 
- Thực hiện tiết kiệm VLĐ 

- Xác định nhu cầu VLĐ phải dựa trên các kế hoạch về tiêu thụ 

sản phẩm, kế hoạch sản xuất, kế hoạch chi phí, kế hoạch mua 

nguyên vật liệu.  

- Xác định nhu cầu VLĐ phải quan tâm đến việc thu thập 

thông tin từ các phòng ban, có sự phối hợp và đóng góp ý kiến 

của các phòng ban chức năng. 

c.  Các phương pháp xác định nhu cầu VLĐ 

 Phương pháp trực tiếp 

 Phương pháp gián tiếp 

 Phương pháp ước tính nhu cầu VLĐ bằng tỷ lệ phần trăm 

trên doanh thu 

1.2.2. Tổ chức thực hiện quản trị các yếu tố của VLĐ 

a. Tổ chức thực hiện công tác quản trị vốn tiền mặt  

b. Tổ chức thực hiện quản trị khoản phải thu 

c. Tổ chức thực hiện quản trị hàng tồn kho 

  1.2.3.Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị VLĐ trong 

DN 

a. Tốc độ luân chuyển VLĐ 

b. Mức tiết kiệm VLĐ 

c. Hàm lượng VLĐ 

d. Mức doanh lợi VLĐ 

e. Vòng quay hàng tồn kho        

f. Vòng quay khoản phải thu 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1  
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TẠI CÔNG TY 

CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐĂK LĂK 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 

ĐẮK LẮK 

2.1.1. Đặc điểm hình thành và phát triển của Công ty 

Ngày 30/12/1995 Công ty Cổ phần Khoáng Sản Đắk Lắk 

chính thức được thành lập theo quyết định số 1912/QĐ-UB ngày 

30/12/1995 của UBND tỉnh Đắk Lắk với nhiệm vụ kinh doanh chủ 

yếu là: Khai thác, chế biến, kinh doanh các loại khoáng sản. Sản 

phẩm chủ yếu: Đá khối granite, đá hộc…  

2.1.2.Đặc điểm hoạt động của Công ty 

Hình thức sở hữu vốn: vốn vay ngân hàng – vốn ngân sách – 

vốn tự bổ sung 

Hình thức hoạt động: SXKD 

Lĩnh vực hoạt động: Thăm dò khai thác chế biến và kinh 

doanh các loại khoáng sản. 

2.1.3. Bộ máy quản lý tại Công ty 

2.1. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG 

2.2.1. Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk 

2.2.2. Tình hình cạnh tranh của hoạt động kinh doanh 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

2.2.3. Tình hình hoạch định VLĐ tại công ty 

a. Kết cấu VLĐ của công ty 

Quy mô VLĐ của Công ty có chiều hướng tăng qua các năm 

nhưng tốc độ tăng không đều, năm 2011 là 29,3%, năm 2012 giảm 

xuống chỉ còn tăng 1,6%, trong đó chủ yếu là do sự gia tăng về các 

khoản phải thu và hàng tồn kho mà đặc biệt là các khoản phải thu 
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chiếm tỷ trọng lớn. Tuy quy mô của các khoản mục này đều tăng 

nhưng tỷ lệ chiếm trong tổng VLĐ lại có sự thay đổi tùy thuộc vào 

tình hình tiêu thụ hàng hóa và các chính sách quản trị của công ty 

trong giai đoạn nền kinh tế có sự biến động thường xuyên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Cơ cấu VLĐ giai đoạn 2010 – 2012 

b. Tình hình dự trữ tài sản lưu động của Công ty 

Qua các năm cho ta thấy vốn chủ sở hữu của Công ty tăng lên; 

Năm 2011 so với năm 2010 tăng lên 192.380.990 đồng, tương ứng 

với tỷ lệ tăng là 1,04%; năm 2012 so với năm 2011 tăng một khoản 

là 453.198.380 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 2,42%. Qua đó cho 

ta thấy sự phát triển ngày càng lớn mạnh, công ty ngày càng khẳng 

định mình trên thị trường khoáng sản hiện nay. 

c. Xác định nhu cầu VLĐ tại Công ty 

- VLĐ trong khâu dự trữ 

Năm 2011, số VLĐ trong khâu này là 396.034.200 đồng chiếm 

tỷ trọng 3,2%, giảm 0,5% so với năm 2010. 
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Đến năm 2012 số VLĐ trong khâu này là 333.479.861 đồng 

chiếm tỷ trọng 2,7% giảm 0,9% so với năm 2011. 
- VLĐ trong khâu sản xuất  

Năm 2011, số VLĐ trong khâu sản xuất là 1.169.178.968 đồng 

đạt tỷ trọng 9,54% tăng so với năm 2010 là 68.827.267 đồng; đến 

năm 2012 thì VLĐ trong khâu này là 1.167.837.811 đồng giảm so 

với năm 2011 là 1.341.157 đồng 

- VLĐ trong khâu lưu thông  

VLĐ trong khâu này năm 2011 tăng lên đáng kể so với năm 

2010 là 2.710.489.074 đồng, tăng 33,96%, đến năm 2012 VLĐ trong 

khâu này tăng lên so với năm 2011 là 263.582.770 đồng, tăng 2,5%
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Bảng 2.4. Nhu cầu VLĐ của Công ty giai đoạn 2010 -2012 

                                                                                                                                            Đơn vị tính: đồng 

VLĐ 2010 2011 2012 

Năm 2011/2010 Năm 2012/2011 

+/-  % +/- %  

I. VLĐ trong khâu dự trữ 396.097.358 396.034.200 333.479.861 -63.158 -0,02 -62.554.339 0,9 

II. VLĐ trong khâu SX 1.100.351.701 1.169.178.968 1.167.837.811 68.827.267 6,25 -1.341.157 -0,12 

III. VLĐ trong khâu LT 7.980.999.756 10.691.488.839 10.955.071.603 2.710.489.083 33,96 263.582.764 2,5 

Trong đó:        

Thành phẩm tồn kho 858.122.695 1.848.362.979 1.607.954.267 990.240.284  -240.408.712  

HH tồn kho 315.429.601 779.461.581 909.864.816 464.031.980  130.403.235  

Tiền mặt tại quỹ 47.016.075 76.184.998 102.520.059 29.168.923  26.335.061  

Tiền gửi Ngân hàng 485.965.790 1.394.954.212 1.356.744.031 908.988.422  -38.210.181  

Phải thu KH 5.585.936.966 4.895.275.485 5.055.515.210 -690.661.481  160.239.725  

…        

IV. Tổng 9.477.448.815 12.256.702.007 12.456.389.275 2.779.253.192 29,32 199.687.268 1,6 

(Nguồn: BCTC Công ty cổ phần khoáng sản Đắk Lắk 2010-2012) 
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2.2.4. Công tác tổ chức thực hiện quản trị VLĐ tại Công ty 

a. Quản trị vốn tiền mặt 

Qua bảng 2.5 có thể nhận xét:  

Năm 2011, tổng số các khoản tương đương tiền tăng so với 

năm 2010 là 938.157.343 đồng tương ứng với tỷ lệ 176,02%. Năm 

2012, tổng số các khoản tương đương tiền của công ty đã giảm nhẹ 

so với năm 2011 là 11.875.090 đồng tương ứng với tỷ lệ 0,8%.  

b. Quản trị  hàng tồn kho 

Hàng tồn kho là khoản mục chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng 

số VLĐ của Công ty. Cụ thể: Năm 2010 chiếm tỷ trọng 25,21%,  

năm 2011 là 30,3%. Đến năm 2012 khoản này lại giảm nhẹ là 

3.844.993.553 đồng chiếm tỷ trọng 29,2%. 

c. Quản trị khoản phải thu:  

Cơ cấu VLĐ trong 3 năm được nêu trên cho ta thấy năm 2010 

khoản phải thu là 6.042.109.543 đồng chiếm 65,3% tổng số VLĐ của 

Công ty, năm 2011 khoản phải thu là 6.229.125.932 đồng, tăng 

187.016.389 đồng so với năm 2010, tương ứng tỷ lệ tăng là 3,1%. 

Đến năm 2012 khoản phải thu tiếp tục tăng lên 6.510.164.496 đồng 

tăng 281.038.564 đồng so với năm 2011, tương ứng với tỷ lệ tăng 

4,5%.  

d. Quản trị tài sản ngắn hạn khác 

Tài sản ngắn hạn khác chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng số 

VLĐ của Công ty. Năm 2010 tài sản ngắn hạn khác chiếm 4,07% 

trong tổng số VLĐ ứng với số tiền là 407.534.388 đồng. Năm 2011 

tài sản ngắn hạn khác chiếm 7,9% tương ứng với số tiền là 

1.037.043.769 đồng. Năm 2012 tài sản ngắn hạn khác chiếm 8,1% 

tương ứng với số tiền là 1.069.361.958 đồng.  
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2.2.5. Đánh giá tình hình chung và hiệu quả sử dụng VLĐ 

a. Đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ 

Vòng quay VLĐ 

Vòng quay VLĐ của Công ty qua các năm giảm so với năm 

trước, cụ thể năm 2011 đạt 3,8 vòng, giảm 0,4 vòng so với năm 2010 

(tương ứng với tỷ lệ giảm là 10,5%), sang năm 2012 số vòng quay 

VLĐ đạt 3,0 vòng giảm 0,4 vòng so với năm 2011 (tương ứng với tỷ 

lệ giảm là 11,8%).  

Số ngày luân chuyển VLĐ 

Vì số vòng quay của năm 2011 tăng so với năm 2010 nên kỳ 

luân chuyển năm 2011 đạt 96 ngày/vòng tăng lên 11 ngày so với năm 

2010, tương tự năm 2012 kỳ luân chuyển đạt 122 ngày/vòng tăng lên 

15 ngày so với năm 2011.  

Hàm lượng VLĐ 

Năm 2010 cứ 0,26 đồng VLĐ bỏ ra tạo được 1 đồng doanh thu 

thuần. Năm 2011 cứ 0,29 đồng VLĐ bỏ ra tạo được 1 đồng doanh 

thu thuần. Năm 2012 cứ 0,33 đồng VLĐ bỏ ra tạo được 1 đồng 

doanh thu thuần. 
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 Tỷ suất lợi nhuận VLĐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.6. Tỷ suất lợi nhuận VLĐ 

Tỷ suất lợi nhuận trên VLĐ là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp 

phản ánh số lợi nhuận sau thuế được tạo ra trên một đồng VLĐ bình 

quân sử dụng trong kỳ. Năm 2010 cứ 1 đồng VLĐ bình quân bỏ ra 

trong kỳ tạo ra 0,25 đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2011 cứ 1 đồng 

VLĐ bình quân bỏ ra trong kỳ tạo ra 0,18 đồng lợi nhuận sau thuế. 

Năm 2012 cứ 1 đồng VLĐ bình quân bỏ ra trong kỳ tạo ra 0,18 đồng 

lợi nhuận sau thuế.  
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Bảng 2.8. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ giai đoạn 2010-2012 

 (ĐVT: đồng) 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 
So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 

+/- % +/- % 

1. Doanh thu thuần 33.150.493.530 36.870.537.290 36.324.024.184 3.720.043.760 11,2 -546.513.106 -1,5 

2. LN sau thuế 2.181.546.003 2.003.750.570 2.303.693.998 -177.795.433 -8,2 299.943.428 14,9 

3. VLĐ bình quân 8.642.310.144 10.867.075.410 12.356.545.640 2.224.765.266 25,7 1.489.470.230 13,7 

4. Các chỉ tiêu phản ánh        

a. Vòng quay VLD 3,8 3,4 3,0 -0,4 -10,5 -0,4 -11,8 

b. Số ngày trong kỳ 365 365 365     

c. Số ngày LC VLĐ 96 107 122 11 11,5 15 14,0 

d. Hàm lượng VLĐ 0,26 0,29 0,33 0,03 11,5 0,04 13,8 

e. Tsuất lợi nhuận VLĐ 0,25 0,18 0,18 -0,07 -28 0 0 

f. Mức đảm nhận  

của VLĐ 
0,26 0,29 0,33 0,03 11,5 0,04 13,8 

(Nguồn: BCTC Công ty cổ phần khoáng sản Đắk Lắk 2010-2012)
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b. Đánh giá hiệu quả hàng tồn kho và các khoản phải thu: 

 Vòng quay hàng tồn kho: 

Số vòng quay hàng tồn kho năm 2011 là 6,6 vòng (giảm 2,8 

vòng so với năm 2010) điều này làm cho số ngày luân chuyển năm 

2011 là 55 ngày (tăng 16 ngày so với năm 2010). Đến năm 2012 số 

vòng quay hàng tồn kho 6,3 vòng (giảm 0,3 vòng so với năm 2011). 

 Số vòng quay khoản phải thu 

Số vòng quay khoản phải thu năm 2011 là 3,5 vòng tăng 0,6 

vòng so với năm 2010, đến năm 2012 số vòng quay là 3,7 vòng tăng 

0,2 vòng so với năm 2011. Với doanh thu tăng nhanh trong 3 năm 

làm cho số ngày thu tiền bình quân giảm, cụ thể năm 2010 là 125 

ngày/vòng đến năm 2011 còn 104 ngày/vòng và đến năm 2012 giảm 

còn 98 ngày/vòng.  

 Tình hình chiếm dụng và bị chiếm dụng vốn tại Công ty: 

Với số liệu trên cho thấy nguồn vốn huy động của Công ty trong 

năm 2010 lớn hơn nguồn vốn đã sử dụng là 185.816.690, cụ thể năm 

2011 là ít hơn 577.342.458 đồng, năm 2012 ít hơn 1.093.897.083 

đồng. Điều này cho thấy trong 2 năm qua vốn của Công ty đã sử 

dụng khá lớn 
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Bảng 2.11. Phân tích tình hình chiếm dụng và bị chiếm dụng vốn của Công ty giai đoạn 2010-2012 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 
So sánh 

2011/2010 

So sánh 

2012/2011 

I. Các khoản phải thu 6.042.109.543 6.229.125.934 6.510.164.496 187.016.391 281.038.562 

Phải thu khách hàng 5.585.936.966 4.895.275.487 5.055.515.210 -690.661.479 160.239.723 

Trả trước cho người bán 422.042.368 1.304.814.130 1.168.231.212 882.771.762 -136.582.918 

Phải thu khác 16.493.471 14.220.857 286.418.074 -2.272.614 272.197.217 

Dự phòng phải thu khó đòi 8.800.000 0 0 -8.800.000 0 

Thuế GTGT được khấu trừ 7.904.354 0 0 -7.904.354 0 

Thuế và các khoản  

phải thu Nhà nước 
932.384 14.815.460 0 13.883.076 -14.815.460 

II. Các khoản phải trả 6.227.926.233 5.651.783.476 5.416.267.413 -576.142.757 -235.516.063 

III. Chênh lệch 185.816.690 -577.342.458 -1.093.897.083 -763.159.148 -516.554.625 

(Nguồn: BCTC Công ty cổ phần khoáng sản Đắk Lắk 2010-2012) 

  



17 

 2.2.6. Đánh giá về tình hình quản lý VLĐ tại Công ty Cổ 

Phần Khoáng Sản Đắk Lắk  

a. Những kết quả đạt được 

- Doang thu của Công ty trong 3 năm qua đều tăng  

- Mức lương trung bình cũng tăng 

- Đáp ứng nhu cầu cho lĩnh vực xây dựng và sản xuất ra các 

sản phẩm mang tình giá trị cao phục vụ cho thương mại và sử dụng 

được nguồn nhân công trực tiếp tại địa phương. 

- Công ty có mạng lưới bán hàng rộng khắp trong toàn tỉnh và 

các tỉnh lân cận. Có chính sách ưu đãi đối với các đại lý lớn. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ khá đồng đều và được đào 

tạo cơ bản hơn nữa lại nhiệt tình, yêu nghề 

- Về tổ chức bộ máy: Nhìn chung Công ty có một cơ cấu tổ 

chức bộ máy khá chặt chẽ 

- Khả năng thanh toán của Công ty bằng VLĐ được đảm bảo 

b. Những hạn chế và nguyên nhân 

- Việc quản lý VLĐ của Công ty chưa thật sự hiệu quả, do ảnh 

hưởng bởi nhiều nguyên nhân: 

- Thị trường tiêu thụ còn hẹp, đội ngũ công nhân lao động trực 

tiếp hầu hết chưa qua đào tạo, sử dụng lao động phổ thông là chủ yếu 

- Các văn bản luật và dưới luật đang trong quá trình hoàn thiện 

tác động đến hoạt động của công ty 

- Công ty chưa có quy trình thu nợ thật hợp lý, dẫn đến việc 

quản lý các khoản phải thu của Công ty chưa thật sự hiệu quả, vốn bị 

chiếm dụng tương đối lớn.  

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ VLĐ TẠI CÔNG TY  

CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐĂKLĂK 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN 

TRỊ VLĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐẮK LẮK 

3.1.1. Các nhân tố cơ bản ảnh hƣởng đến công tác quản trị 

VLĐ 

3.1.2. Ứng dụng công nghệ thông tin 

3.1.3. Phƣơng hƣớng của Công ty trong thời gian tới 

a. Phương hướng SXKD của Công ty trong tương lai 

Áp dụng khoa học công nghệ trong quá trình đổi mới, đưa các 

tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, khai thác nhằm phát triển bền vững 

trong những năm tiếp theo. 

  b. Phương hướng quản trị VLĐ của Công ty trong những năm 

tới 

+ Nâng cao năng lực sản xuất đạt mức tăng trưởng bình quân 

hàng năm lên 10% - 15%. 

+ Tăng cường khả năng huy động vốn bằng cách phát hành cổ 

phiếu,  tận dụng các khoản vốn chiếm dụng sao cho đạt hiệu quả 

nhưng vẫn giữ được tính linh hoạt trong khâu thanh toán. 

+ Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, quay vòng vốn, sử dụng hàng 

tồn kho có hiệu quả hơn. 

+ Phân bố lại cơ cấu VLĐ, sử dụng chiến lược kinh doanh lâu 

dài, ổn định và có hiệu quả. 

+ Đưa ra các chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi các 

khoản nợ sau khi bán hàng.  
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+ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường để có thể nắm bắt 

và xử lý các thông tin kinh tế, dự đoán được nhu cầu và diễn biến 

của thị trường từ đó tìm kiếm những thị trường tiềm năng mới mà 

DN chưa khai thác hoặc khai thác chưa triệt để.  

3.2. GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ VLĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN ĐẮK LẮK 

* Tăng cường việc quản trị chiến lược kinh doanh: nắm bắt và 

luôn luôn tiếp cận với khách hàng, khai thác thông tin của các đối thủ 

cạnh tranh nhằm giúp công ty có những phương hướng giải quyết và 

hoạt động có hiệu quả hơn 

* Thường xuyên quan tâm việc nâng cao trình độ và tăng động 

lực làm việc cho người lao động: tăng cường quỹ phúc lợi, khen 

thưởng, cử cán bộ đi học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tăng 

mức lương cho người lao động, đồng thời tổ chức các hoạt động 

đoàn thể 

* Tăng cường việc mở rộng mối quan hệ với khách hàng, mở 

rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

3.2.1. Công tác hoạch định VLĐ 

 Xác định nhu cầu VLĐ 

Công ty nên áp dụng phương pháp trực tiếp trong việc xác 

định nhu cầu VLĐ hàng năm. Bằng phương pháp này sau khi tổng 

hợp các nhu cầu vốn trong từng khâu SXKD, Công ty sẽ có được nhu 

cầu về VLĐ cho SXKD hàng năm của mình một cách khá chính xác.  

 Công ty cần chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng VLĐ: 

Công ty cần chủ động khai thác tối đa các nguồn vốn sẵn có và các 

khoản vốn có thể chiếm dụng được tạm thời như nợ của người cung 

cấp và các tổ chức tín dụng khác, để đầu tư vào sản xuất 
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 Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, tăng nhanh vòng quay 

của VLĐ 

Công ty cần phải có chính sách ưu tiên về thanh toán đối với 

các khách hàng lâu năm của Công ty nhằm duy trì mối quan hệ lâu 

dài; Đồng thời đẩy mạnh việc tiếp thị, quảng bá mở rộng thị trường 

và tìm những  khách hàng mới. 

 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 

Khi sử dụng các công cụ đầu tư tài chính ngắn hạn, Công ty có 

thể nhanh chóng huy động tiền mặt với chi phí thấp khi có nhu cầu 

thanh toán. Mặt khác, khi dư thừa tiền tạm thời, Công ty có thể nắm 

giữ những chứng khoán thanh khoản để hưởng lãi suất và cũng có 

thể cả cơ hội tăng giá của những chứng khoán đó. 

Tuy nhiên, để có thể tham gia vào thị trường tài chính, tiền tệ 

nhằm điều tiết nguồn VLĐ (cụ thể là phần ngân quỹ) cần định hướng 

chiến lược nghiên cứu lĩnh vực này, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể 

và có cơ chế tuyển dụng nhằm thu hút nguồn lao động mới được 

tranh bị đầy đủ những kiến thức đó. 

 Đầu tư mua máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại, nhằm 

tăng năng suất lao động 

Cần tiêu chuẩn công nghệ cần phải đạt được, gắn liền với nó là 

kế hoạch về vốn đảm bảo tính thực hiện của kế hoạch. 

3.2.2. Tổ chức thực hiện 

a. Hoàn thiện công tác quản trị tiền mặt 

- Lựa chọn chiến lược thanh khoản phù hợp, tính toán, cân đối 

lại giữa dự trữ vốn bằng tiền và nợ ngắn hạn phải trả 

- Đẩy nhanh tốc độ thu tiền trong việc bán hàng và nợ phải thu 
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- Công ty nên có chương trình khuyến mãi cho khách hàng trả 

tiền sớm.  

- Tiết kiệm chi tiêu, giảm chi phí, lập quỹ dự phòng tài chính 

- Giảm tiền gửi Ngân hàng: gửi tại Ngân hàng 50% số tiền thu 

được để phục vụ hoạt động hàng ngày, còn lại đầu tư và mở rộng 

SXKD. 

b. Hoàn thiện công tác quản trị hàng tồn kho 

Giảm tối thiểu chi phí lưu kho đồng thời vẫn đảm bảo cho quá 

trình kinh doanh được liên tục bằng cách đầu tư vào khâu marketing, 

quảng bá sản phẩm nhằm đẩy mạnh các chính sách tiêu thụ  

c. Hoàn thiện công tác quản trị khoản phải thu 

Xác định mức chiết  khấu phù hợp đối với các đại lý. 

3.2.3. Kiểm soát 

a. Kiểm soát vốn bằng tiền 

Kiểm soát khoản tiền mặt tồn quỹ để đáp ứng các công việc tại 

nội bộ của công ty khi cần thiết, còn lại cân đối cơ cấu giữa tiền gửi 

ngân hàng và đầu tư tài chính ngắn hạn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

b. Kiểm soát khoản phải thu 

Theo dõi chặt chẽ các khoản nợ để đôn đốc và thu hồi. Xây 

dựng một quy trình thu nợ chặt chẽ, hợp lý với đầy đủ quyền hạn 

trách nhiệm cho mỗi bộ phận liên quan.Có chế tài cụ thể với khách 

hàng và nhân viên khi vi phạm. Sử dụng dịch vụ bao thanh toán, bán 

các khoản nợ cho công ty chuyên môn làm nghiệp vụ thu nợ. 

c. Kiểm soát hàng tồn kho 

Công ty cần áp dụng các mô hình quản lý hàng tồn kho phù 

hợp cho các thành phẩm hàng tồn kho khác nhau. Thực hiện nghiêm 
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ngặt kiểm tra, kiểm kê thường xuyên, định kỳ hàng tồn kho có biên 

bản kiểm kê gửi lãnh đạo công ty. 

3.3. KIẾN NGHỊ ĐỒI VỚI CHÍNH PHỦ 

- Xây dựng hệ thông các chỉ tiêu để Công ty có cơ sở chính 

xác cho việc đánh giá vị thế của mình. 

- Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạmị. 

- Ban hành đồng bộ các chính sách, sử dụng các công cụ điều 

tiết vĩ mô một cách có hiệu quả. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

Trong thời buổi kinh tế hòa nhập, việc cạnh tranh ngày càng 

trở nên gay gắt hơn. DN muốn tồn tại và phát triển bền vững phải 

thực sự mạnh. Do đó việc sử dụng đồng vốn có hiệu quả và nâng cao 

hiệu quả sử dụng đồng vốn là điều mong đợi ở các DN. Cùng với sự 

ra đời của nhiều DN, sự cạnh tranh giữa các DN diễn ra ngày càng 

khốc liệt. Để đứng vững đòi hỏi các nhà quản trị DN phải sử dụng 

đồng vốn của mình bỏ ra sao cho lợi nhuận thu về có hiệu quả nhất. 

Trong tình hình hiện nay nhiều DN đang gặp khó khăn trong 

kinh doanh thì Công ty CP khoáng sản Đắk Lắk đã từng bước vượt 

qua khó khăn thử thách để vươn lên và phát triển ổn định, mang lại 

lợi nhuận cho DN, giải quyết tốt công ăn việc làm cho người lao 

động, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, tuân thủ pháp 

luật. Có thể nói công ty là một điển hình cho doanh nghiệp đang từng 

bước khẳng định vị thế của mình ở thị trường trong nước và có nhiều 

triển vọng vươn xa ra các thị trường ngoài nước với điều kiện nước 

ta đang hội nhập WTO hiện nay. Kết quả đạt được phần lớn là nhờ 

công ty đã làm tốt công tác quản trị VLĐ của mình, sử dụng tiết 

kiệm và hiệu quả đồng vốn bỏ ra mang lại hiệu quả sản xuất ngày 

càng cao. 

Qua thời gian nghiên cứu lý luận về VLĐ và quản trị VLĐ 

cùng với việc tìm hiểu thực trạng về tình hình quản trị VLĐ tại công 

ty, tác giả đã hoàn thành luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh với đề 

tài Quản trị VLĐ tại công ty cổ phần khoáng sản Đắk Lắk. Với sự cố 

gắng hết mình của bản thân trong nghiên cứu những vấn đề lý luận 

cũng như đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế, cộng với sự giúp đỡ tận 

tình của giáo viên hướng dẫn, những nội dung và yêu cầu nghiên cứu 
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đã được thực hiện đầy đủ trong luận văn. Cụ thể, luận văn đã giải 

quyết được những vấn đề cơ bản sau: 

Thứ nhất, trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về VLĐ và 

quản trị VLĐ trong DN. Nêu lên được những cơ bản về VLĐ và 

công tác quản trị VLĐ, đồng thời đưa ra các phương pháp phân tích 

đánh giá hiệu quả quản trị VLĐ trong DN. 

Thứ hai, tìm hiểu được thực trạng quản trị VLĐ tại Công ty cổ 

phần khoáng sản Đắk Lắk và đưa ra các nhận xét, đánh giá về công 

tác quản trị VLĐ. 

Thứ ba, trên cơ sở lý luận kết hợp với thực tế, tác giả đã đưa ra 

các giải pháp nhằm tăng cường quản trị VLĐ tại Công ty. 

Thứ tư, kết quả này có thể áp dụng vào thực tế quản trị VLĐ 

tại công ty. 

Việc phát huy những thành tựu mà Công ty đạt được và khắc 

phục những hạn chế, tồn đọng cộng với hướng phát triển của Công ty 

như hiện nay, tôi tin chắc rằng trong tương lai sẽ làm cho hoạt động 

kinh doanh của Công ty ngày càng vươn xa và hoàn thiện hơn. 

         


