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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay không ai có thể phủ nhận vai trò của kế toán quản trị 
trong quản lý hoạt động của các tổ chức nhất là trong một môi trường 
phức tạp và luôn luôn thay đổi như hiện nay. Nó đã có những bước 
tiến rất xa trong những năm cuối thế kỷ 20 và trở thành một bộ phận 
không thể tách rời của quản trị công ty. 

Để có thể hoàn thành được mục tiêu gia tăng lợi nhuận trong 
cơ chế thị trường với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt như trên, các 
nhà quản trị phải luôn đặt ra mục tiêu, vạch ra và lựa chọn các 
phương cách; tổ chức thực hiện, chỉ huy và kiểm tra, tổ chức đánh 
giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của các bộ phận, cá 
nhân trong công ty của mình để đạt được những mục tiêu đã định đó. 
Trong quá trình đó, nhà quản trị công ty cần rất nhiều loại thông tin 
mà những thông tin này không thể tìm thấy trong các báo cáo kế toán 
tài chính mà cần phải có sự trợ giúp của kế toán quản trị để thu thập 
được những thông tin cho việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết 
định. Báo cáo kế toán quản trị chính là phương tiện để cung cấp 
những thông tin đó cho các nhà quản trị, giúp cho việc ra quyết định. 
Hệ thống báo cáo quản trị là sản phẩm cuối cùng của quá trình kế 
toán số liệu, cung cấp các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp. 

Là một doanh nghiệp đa ngành kinh doanh trong điều kiện 
kinh tế gặp nhiều khó khăn và môi trường cạnh tranh khốc liệt, Công 
ty TNHH Khởi Phát cũng phải đối mặt với những thách thức từ nền 
kinh tế, để có thể tồn tại và đứng vững, bắt buộc công ty phải vận 
dụng kế toán quản trị vào công tác quản lý hoạt động  của mình.  

Xuất phát từ ý nghĩa trên, bài luận văn xin phép được trình bày 
về “ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 
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TẠI CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT”. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Nghiên cứu, đánh giá được thực trạng của báo cáo kế toán 
quản trị tại Công ty TNHH Khởi Phát. 

- Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp để xây dựng hệ thống 
báo cáo kế toán quản trị của Công ty TNHH Khởi Phát. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Công tác lập báo cáo kế toán quản trị 
tại Công ty TNHH Khởi Phát. 

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về hệ thống báo cáo quản 
trị đang sử dụng trong năm 2011 và 2012 tại Công ty TNHH Khởi 
Phát. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Nhằm có thể đạt được những yêu cầu mà đề tài đã đặt ra, trong 
quá trình thực hiện luận văn các phương pháp thu thập, phỏng vấn, 
tiếp cận hệ thống, thống kê, chọn lọc, tổng hợp thông tin … từ hoạt 
động thực tiễn của Công ty TNHH Khởi Phát và các nguồn dữ liệu 
khác được sử dụng. Đồng thời sử dụng phương pháp so sánh đánh 
giá giữa cơ sở lý luận với thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản 
trị tại công ty để đưa ra các giải pháp thích hợp hoàn thiện hệ thống 
báo cáo kế toán quản trị của công ty. 
5. Bố cục của luận văn 

Đề cương gồm 3 chương chính như sau:  
Ø Chương 1: Một số vấn đề lý luận về báo cáo kế toán quản trị 
Ø Chương 2: Thực trạng vận dụng báo cáo kế toán quản trị tại 

Công ty TNHH Khởi Phát 
Ø Chương 3: Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại 

Công  ty TNHH Khởi Phát 
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CHƯƠNG 1  
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

1.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO 
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

1.1.1. Khái niệm về kế toán quản trị và báo cáo kế toán 
quản trị 

Theo luật kế toán Việt Nam, kế toán quản trị được định nghĩa 
là việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo 
yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị 
kế toán( Theo khoản 3, điều 4 Luật kế toán)  

Báo cáo kế toán quản trị là loại báo cáo kế toán phản ánh một 
cách chi tiết, cụ thể tình hình tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, 
công nợ và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo yêu 
cầu quản lý cụ thể của các cấp quản trị khác nhau trong doanh nghiệp. 

1.1.2. Đặc điểm thông tin của kế toán quản trị  
- Căn cứ vào đặc điểm thì thông tin kế toán quản trị được phân 

loại thành: 
+ Thông tin  tài chính. 
+ Thông tin phi tài chính. 
- Căn cứ vào thời gian phát sinh thì thông tin kế toán quản trị 

được chia thành: 
+ Thông tin quá khứ. 
+ Thông tin hiện tại. 
+ Thông tin hướng về tương lai. 
- Căn cứ vào phạm vi thông tin thì thông tin kế toán quản trị 

bao gồm: 
+ Thông tin bên trong doanh nghiệp. 
+ Thông tin bên ngoài doanh nghiệp 
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1.1.3. Vai trò của báo cáo kế toán quản trị 
 Vai trò của báo cáo kế toán quản trị cung cấp thông tin phục 

vụ cho các chức năng chủ yếu: lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm 
soát và ra quyết định.  
1.2. HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG 
DOANH NGHIỆP 

Hệ thống báo cáo kế toán quản trị được xây dựng và lập theo 
yêu cầu quản lý cụ thể của từng doanh nghiệp. Có nhiều cách thức 
phân loại báo cáo kế toán quản trị nhưng chung qui lại, hệ thống báo 
cáo kế toán quản trị thường bao gồm các báo cáo sau: 

Ø Các báo cáo dự toán  
Ø Các báo cáo thực hiện 
Ø Các báo cáo kiểm soát và đánh giá 
Ø Các báo cáo ra quyết định 
1.2.1. Báo cáo dự toán  
a. Khái niệm của dự toán 
b. Tác dụng của dự toán 
c. Các báo cáo dự toán 
- Dự toán doanh thu (hay còn gọi là dự toán tiêu thụ 
- Dự toán thu tiền bán hàng 
- Dự toán mua hàng và tồn kho 
- Dự toán giá vốn hàng bán  
- Dự toán thanh toán tiền mua hàng 
- Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 
- Dự toán cân đối thu chi tiền 
- Dự toán kết quả kinh doanh 
- Dự toán bảng cân đối kế toán 
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1.2.2. Các báo cáo thực hiện. 
a. Đặc điểm của chức năng tổ chức thực hiện. 
Đối với quá trình cung ứng : Thể hiện kết quả của việc mua 

hàng hóa, vật tư thiết bị cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
Đối với quá trình sản xuất : Thể hiện sản lượng hoàn thành, 

sản phẩm hỏng nếu có, chi phí và giá thành thực tế của doanh nghiệp 
cũng như các dòng dịch chuyển chi phí trong phạm vi nội bộ. 

Đối với quá trình tiêu thụ: Thể hiện kết quả bán hàng nói 
chung và chi tiết cho từng sản phẩm, hoạt động, dịch vụ theo thời 
gian, không gian. 

Đối với kết quả tài chính: Thể hiện kết quả lợi nhuận hàng 
năm hoặc định kỳ. 

b. Các báo cáo thực hiện 
- Các báo cáo về tình hình mua hàng  
- Báo cáo sản lượng sản xuất  
- Báo cáo tình hình chi phí  
- Báo cáo tình hình tiêu thụ  
- Báo cáo lợi nhuận  
1.2.3. Các báo cáo kiểm soát và đánh giá. 
a. Đặc điểm của công tác kiểm soát và đánh giá. 
Để thực hiện chức năng kiểm tra, các nhà quản lý sử dụng các 

bước công việc cần thiết để đảm bảo cho từng bộ phận và cả tổ chức đi 
theo đúng kế hoạch đã vạch ra. Trong quá trình kiểm soát, nhà quản lý 
sẽ so sánh hoạt động thực tiễn với kế hoạch đã thiết lập. So sánh này sẽ 
chỉ ra ở khâu nào công việc thực hiện chưa đạt yêu cầu và cần sự hiệu 
chỉnh để hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đã thiết lập. 

b. Nguyên tắc và phương pháp của công tác kiểm soát và 
đánh giá 

- Phải thể hiện sự biến động giữa thực tế và dự toán  
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- Vận dụng phương pháp so sánh để đánh giá  
- Vận dụng phương pháp loại trừ để xác định các nhân tố ảnh hưởng  
c. Các báo cáo kiểm soát. 
• Báo cáo kiểm soát doanh thu 
• Báo cáo kiểm soát chi phí. 
• Báo cáo kiểm soát lợi nhuận. 
d. Trung tâm trách nhiệm và các báo cáo kiểm soát. 
* Khái niệm về các trung tâm trách nhiệm. 
* Các loại trung tâm trách nhiệm. 
• Báo cáo đánh giá trách nhiệm của trung tâm chi phí 
• Báo cáo đánh giá trách nhiệm trung tâm doanh thu 
• Báo cáo đánh giá trách nhiệm trung tâm lợi nhuận 
• Báo cáo đánh giá trách nhiệm trung tâm đầu tư 
1.2.4. Hệ thống báo cáo liên quan đến ra quyết định 
a. Báo cáo liên quan đến ra quyết định ngắn hạn 
* Quyết định ngắn hạn: Là quyết định kinh doanh mà thời gian 

hiệu lực, thời gian ảnh hưởng và thực thi thường dưới 1 năm hoặc 
ngắn hơn 1 chu kỳ kinh doanh thông thường như: Quyết định về sự 
tồn tại hay loại bỏ một bộ phận kinh doanh trong kỳ kế hoạch; Quyết 
định phương án tự sản xuất hay mua ngoài nguyên vật liệu, sản 
phẩm; Quyết định bán ở giai đoạn bán thành phẩm hay giai đoạn 
thành phẩm; ... 

b. Báo cáo liên quan đến ra quyết định dài hạn 
* Quyết định dài hạn: là những quyết định có thời gian hiệu 

lực, thời gian ảnh hưởng và thời gian thực thi trên 1 năm hoặc trên 1 
chu kỳ kinh doanh (ví dụ như: Quyết định đầu tư và TSCĐ cho 
doanh nghiệp, Quyết định đầu từ tài chính dài hạn, ...) 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Trong chương 1 của luận văn, tác giả đã khái quát những nét 

cơ bản về kế toán quản trị và hệ thống báo cáo kế toán quản trị trong 
doanh nghiệp. Đi sâu vào tìm hiểu mục đích lập, cơ sở lập và phương 
pháp lập các báo cáo kế toán quản trị như báo cáo dự toán, báo cáo 
thực hiện, báo cáo kiểm soát và đánh giá, báo cáo phục vụ cho việc 
ra quyết định. 

Những nội dung chủ yếu nêu trên làm cơ sở lý luận cho việc 
tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng các báo cáo kế toán quản trị 
tại Công ty TNHH Khởi Phát, từ đó định hướng hoàn thiện báo cáo 
kế toán quản trị tại công ty nhằm nâng cao hiệu quả điều hành hoạt 
động kinh doanh tại công ty. 

 
CHƯƠNG 2  

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP  BÁO CÁO KẾ TOÁN  
QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT 
2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của 

công ty TNHH Khởi Phát 
2.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH 

Khởi Phát 
2.1.3. Tổ chức kế toán của công ty TNHH Khởi Phát 

2.2. THỰC TRẠNG VẬN DỤNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN 
TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT 

2.2.1. Thực trạng lập báo cáo kế toán quản trị tại Công ty 
TNHH Khởi Phát 

Tại Công ty TNHH Khởi Phát, kế toán quản trị nói chung và 
báo cáo kế toán quản trị nói riêng đã được thiết lập tuy nhiên vẫn 
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chưa trở thành công cụ hiệu quả phục vụ cho việc quản lý ở đơn vị. 
Các báo cáo quản trị phục vụ cho việc quản lý nội bộ tại đơn vị đã 
được chú ý, quan tâm thực hiện nhưng chưa đầy đủ và chưa được 
xây dựng một cách có hệ thống, chỉ đáp ứng được nhu cầu quản lý 
nhất thời, chưa đi sâu phân tích thông tin nhằm giúp nhà quản trị 
đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Các báo cáo 
kế toán quản trị phục vụ cho nhu cầu quản trị tại đơn vị được thực 
hiện cụ thể như sau: 

a. Các báo cáo dự toán 
• Dự toán doanh thu 
Báo cáo dự toán doanh thu cung cấp thông tin cần thiết về mục 

tiêu phấn đấu của đơn vị trong năm kế hoạch, phục vụ cho việc quản 
lý, điều hành hoạt động của nhà quản trị. Qua báo cáo dự toán, giúp 
nhà quản trị nắm được mục tiêu phải đạt được trong năm đến, từ đó 
xây dựng các phương án kinh doanh để đạt được mục tiêu, mang lại 
hiệu quả kinh doanh cao nhất. 

Quy trình lập dự toán như sau: 
Bước 1: Các nhóm, bộ phận kinh doanh xây dựng kế hoạch 

kinh doanh cho năm tiếp theo trong tháng 12. 
Bước 2: Tổng hợp kế hoạch kinh doanh của từng nhóm, bộ 

phận thành kế hoạch toàn công ty. 
Bước 3: Ban giám đốc sẽ thẩm định kế hoạch của phòng kinh 

doanh 
Bước 4: Hiệu chỉnh kế hoạch sau thẩm định 
Bước 5: Phê duyệt kế hoạch  
Đầu tháng 12, dưới  sự chỉ đạo của giám đốc, phòng kinh 

doanh thông báo cho các nhóm, bộ phận lập kế hoạch kinh doanh. 
Căn cứ vào tình hình thực tế đã đạt được trong năm vừa qua và năng 
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lực thực tế cũng như tình hình kinh tế thị trường, các nhóm, bộ phận 
lập kế hoạch trong năm đến gửi về phòng kinh doanh. Sau đó, phòng 
kinh doanh sẽ làm nhiệm vụ tổng hợp các chỉ tiêu đã đăng ký và họp 
bàn cân nhắc điều chỉnh số liệu nếu thấy chưa hợp lý và lập báo cáo 
dự toán doanh thu năm cho toàn công ty.  

• Dự toán mua sắm TSCĐ 
Là một đơn vị có nhu cầu rất lớn trong việc mua sắm TSCĐ 

phục vụ cho hoạt động kinh doanh, vì vậy nhà quản trị đơn vị cũng 
rất quan tâm đến danh mục các loại TSCĐ dự kiến sẽ mua sắm trong 
kỳ kế hoạch. Cũng vào đầu tháng 12, phòng kỹ thuật xây dựng và bộ 
phận bảo trì, phòng cung ứng và kế toán phối hợp với nhau để tổng 
hợp lên phương án cho nhu cầu mua sắm các loại TSCĐ trong năm 
đến. Phương án này sẽ được trình lên giám đốc để xét duyệt xem 
TSCĐ nào sẽ được phép mua và TSCĐ nào sẽ thuê ngoài, sau đó sẽ 
chuyển xuống cho phòng tài chính kế toán để cân đối nguồn tiền đáp 
ứng kịp thời nhu cầu mua TSCĐ phục vụ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh trong năm đến. 

Mục đích: Dự toán mua sắm TSCĐ giúp nhà quản trị chủ động 
trong việc cân đối tài chính và nguồn lực của đơn vị để đảm bảo 
được hoạt động của Công ty. 

Cơ sở lập: Căn cứ vào sổ TSCĐ, báo cáo tăng giảm TSCĐ và 
nhu cầu thực tế từ hoạt đông kinh doanh 

Nội dung của báo cáo: bao gồm danh mục các TSCĐ cần đầu 
tư, đơn giá dự kiến, tổng mức đầu tư trong kỳ kế hoạch, địa điểm đầu 
tư và lý do phải đầu tư. Báo cáo dự toán mua sắm TSCĐ tại Công ty 
TNHH Khởi Phát được lập như sau: 

b. Các báo cáo kế toán phục vụ cho việc quản trị nội bộ tại 
đơn vị 

Các báo cáo kế toán phục vụ cho việc quản trị nội bộ của Công 
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ty TNHH Khởi Phát hiện nay chủ yếu là các báo cáo chi tiết của các bộ 
phận dịch vụ như báo cáo chi tiết doanh thu bán hàng, dịch vụ, báo cáo 
công nợ theo từng dịch vụ, báo cáo chi phí… Ngoài ra còn một số báo 
cáo chi tiết của các phân hệ kế toán tài chính như báo cáo về tiền, báo 
cáo nhập xuất tồn, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh … 

• Báo cáo về tiền 
Báo cáo về tiền bao gồm 2 loại báo cáo là báo cáo tiền gửi 

ngân hàng và báo cáo quỹ tiền mặt.  
Báo cáo tiền gửi ngân hàng cung cấp thông tin về tình hình 

tăng giảm tiền gửi ngân hàng chi tiết theo từng tài khoản tiền gửi tại 
từng ngân hàng giao dịch. 

Báo cáo quỹ tiền mặt cung cấp thông tin về tình hình thu, chi 
tồn quỹ tiền mặt theo quyết định chi tiêu hàng ngày tại đơn vị. 

Ngoài ra còn có báo cáo đầu tư tài chính ngắn hạn mà chủ yếu 
là báo cáo về tiền gửi có kỳ hạn của đơn vị tại các ngân hàng đang 
giao dịch. Báo cáo này cung cấp thông tin về khả năng tài chính của 
đơn vị là căn cứ cho các quyết định chi tiêu, đầu tư của nhà quản trị. 

Các báo cáo này hiện nay được lập hàng tháng, tuy nhiên tùy 
theo nhu cầu của nhà quản trị mà có thể lập hàng ngày và hàng tuần. 

• Báo cáo nhập xuất tồn kho 
Công ty TNHH Khởi Phát hiện có bao nhiêu dịch vụ thì sẽ có 

bấy nhiêu kho tương ứng. Kho dịch vụ bóng đá, tennis, kho shop thể 
thao, kho dịch vụ F&B, kho xây lắp… Định kỳ hàng tháng, các bộ 
phận dịch vụ bên dưới sẽ phải tổng hợp số lượng hàng hóa nhập xuất 
trong tháng và bộ phận kế toán sẽ tổng hợp thành báo cáo nhập xuất 
tồn kho cho toàn công ty. Báo cáo nhập xuất tồn kho cung cấp thông 
tin về tình hình mua, bán hàng hóa và tồn kho cuối kỳ của từng mặt 
hàng. Là căn cứ để nhà quản trị đánh giá mặt hàng nào tiêu thụ được, 
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mặt hàng nào tiêu thụ kém từ đó có biện pháp thích hợp để điều 
chỉnh lượng hàng hóa sao cho giảm thiểu lượng hàng hóa tồn kho, 
tăng vòng quay hàng tồn kho, nhập thêm các mặt hàng bán chạy để 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng được kịp thời, đảm bảo hoạt động 
đem lại hiệu quả cáo nhất. 

• Báo cáo doanh thu bán hàng 
- Đối với ngành dịch vụ 
+ Báo cáo doanh thu chi tiết bóng đá lẻ do bộ phận lễ tân dịch 

vụ bóng đá cập nhật hàng ngày, căn cứ trên số bill đặt sân, khách 
hàng có thuộc đối tượng giảm giá, mã sân, giờ sử dụng để tính ra đơn 
giá cho một giờ sân và doanh thu của mỗi khách hàng. Báo cáo này 
cùng với số tiền thu được trong ngày được nộp về cho phòng kế toán 
vào đầu giờ sáng ngày hôm sau để kiểm tra, đối chiếu. Báo cáo chi 
tiết doanh thu bóng đá lẻ cung cấp thông tin doanh thu hằng ngày của 
dịch vụ bóng đá lẻ, là cơ sở để kế toán ghi nhận doanh thu và tổng 
hợp thành báo cáo doanh thu theo tháng và năm. 

+ Dịch vụ tennis hằng ngày cũng lập báo cáo tương tự như 
dịch vụ bóng đá, ngoài ra để cung cấp thông tin cho nhà quản trị 
doanh nghiệp trong việc điều chỉnh số lao động trong mỗi ca làm 
việc để đảm bảo nâng cao hiệu suất làm việc, tránh dư thừa khi sân 
vắng khách hàng và thiếu nhân sự khi sân đông khách, nhà quản trị 
cần thông tin doanh thu chi tiết theo ca làm việc. 

+ Đối với dịch vụ sự kiện hiện nay chủ yếu là báo cáo về 
doanh thu tổ chức giải bóng đá và tennis. 

+ Dịch vụ nhà hàng F&B, dịch vụ shop không phải nộp báo 
cáo doanh thu hàng ngày về phòng kế toán vì hoạt động bán hàng 
hằng ngày đã được cập nhật trực tiếp trên phần mềm máy tính và số 
liệu được kết xuất ra ở phòng kế toán. Hàng ngày, bộ phận kế toán sẽ 
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in báo cáo doanh thu chi tiết của hai dịch vụ này, làm cơ sở ghi nhận 
doanh thu và thu tiền. 

+ Dịch vụ giữ xe cũng như dịch vụ bóng đá lẻ và tennis hằng 
ngày phải lập báo cáo doanh thu giữ xe và nộp về phòng kế toán làm 
căn cứ để ghi nhận doanh thu và thu tiền.  

+ Ngoài hoạt động dịch vụ, hoạt động xây lắp cũng là một 
trong những hoạt động quan trọng của Công ty TNHH Khởi Phát. 
Hiện nay, hoạt động này nằm tách khỏi khu vực dịch vụ Tuyên Sơn, 
chính vì vậy nhà quản trị doanh nghiệp rất quan tâm và yêu cầu cung 
cấp thông tin về doanh thu thực hiện hàng tháng của hoạt động này. 

- Báo cáo doanh thu tổng hợp toàn công ty phản ánh toàn bộ 
hoạt động kinh doanh của đơn vị trên tất cả các dịch vụ  một trong 
một tháng. Là căn cứ để nhà quản trị nhìn nhận và đánh giá hoạt 
động kinh doanh của đơn vị, dịch vụ nào hoạt động tốt và chưa tốt từ 
đó có phương án để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của đơn vị nhằm 
đạt được mục tiêu đề ra. 

• Báo cáo công nợ bán hàng 
Báo cáo này cung cấp thông tin chung về tình hình công nợ 

của khách hàng dài hạn, khách hàng doanh nghiệp, hình thức bán nợ 
đối với từng đối tượng, tình hình thanh toán của khách hàng đến thời 
điểm hiện tại, nợ trong hạn và nợ quá hạn. Dựa trên báo cáo này nhà 
quản trị đề ra các biện pháp đôn đốc thu hồi công nợ, tránh bị chiếm 
dụng vốn quá nhiều, tăng khả năng quay vòng vốn. 

Đối với báo cáo phải thu khách hàng dịch vụ bóng đá và 
tennis, nhằm phục vụ cho yêu cầu theo dõi và đánh giá khách hàng 
nên các chỉ tiêu trong báo cáo này sẽ chi tiết và cụ thể hơn, bao gồm 
chỉ tiêu nợ trong tháng, kỳ hạn nợ của các tháng trước, tổng nợ cũ, đã 
thanh toán và tổng nợ lại.  
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Đối với báo cáo phải thu khách hàng của toàn công ty hiện nay 
giống như sổ chi tiết phải thu theo đối tượng khách hàng của phân hệ 
báo cáo tài chính 

• Báo cáo chi phí 
Báo cáo chi phí được chia làm 2 loại, báo cáo tổng hợp toàn 

bộ chi phí phát sinh theo tài khoản và báo cáo chi phí phát sinh theo 
khoản mục.  

- Báo cáo tổng hợp chi phí theo tài khoản cung cấp thông tin về 
toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của đơn 
vị theo từng tài khoản như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công 
trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí máy thi công, chi phí bán 
hàng, chi phí QLDN, chi phí tài chính. Căn cứ trên tỷ trọng của từng 
loại chi phí trong tổng chi phí, nhà quản trị doanh nghiệp sẽ có những 
động thái nhất định để đảm bảo chi phí phát sinh theo đúng mong 
muốn của mình, đảm bảo vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. 

- Báo cáo chi phí theo khoản mục phân loại chi phí theo từng 
mục chi tiết mà nhà quản trị cần quan tâm và theo dõi, cùng với tỷ 
trọng từng khoản mục trong tổng chi phí cho phép nhà quản trị kiểm 
soát chi phí phát sinh tại từng khoản mục 

- Đối với lĩnh vực xây lắp, vì hoạt động nằm tách biệt khỏi 
khu vực văn phòng và dịch vụ Tuyên Sơn nên nhà quản trị cần được 
cung cấp các thông tin về chi phí phát sinh của hoạt động này. Báo 
cáo chi phí phát sinh của hoạt động xây lắp được kế toán công trình 
tổng hợp theo từng tài khoản. 

• Báo cáo kết quả kinh doanh 
Mục đích: Báo cáo này nhằm cung cấp thông tin lợi nhuận 

trong kỳ của Công ty, đưa ra một bức tranh toàn cảnh về toàn bộ tình 
hình hoạt động kinh doanh của đơn vị. Là một trong những báo cáo 
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quan trọng phản ánh kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh. 
Cơ sở lập: kế toán căn cứ vào báo cáo doanh thu thực hiện 

trong kỳ của các bộ phận dịch vụ gửi lên và báo cáo chi phí thực hiện 
trong kỳ để lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.  

• Báo cáo thu chi 
Mục đích: Báo cáo này được lập để báo cáo cho giám đốc, 

HĐTV công ty về tình hình luân chuyển dòng tiền trong kỳ, từ đó có 
cái nhìn tổng thể về quá trình luân chuyển vốn cũng như cách thức 
sử dụng nguồn vốn của nhà quản trị doanh nghiệp. 

Cơ sở lập: căn cứ trên báo cáo tiền gửi ngân hàng, báo cáo 
quỹ tiền mặt(sổ TGNH, sổ quỹ TM) trong tháng, kế toán quản trị 
trích lọc các khoản thu chi theo từng hạng mục trong báo cáo thu chi.  

2.2.2. Đánh giá báo cáo kế toán quản trị nội bộ tại Công ty 
TNHH Khởi Phát 

* Ưu điểm 
- Các báo cáo quản trị về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu 

thông tin của nhà quản trị, làm cơ sở cho việc theo dõi, kiểm tra tình 
hình hoạt động tại đơn vị. 

- Quy trình lập dự toán doanh thu của đơn vị được lập từ cấp 
dưới, từ các bộ phận sau đó được trình cho các cấp cao hơn để xét 
duyệt. Điều này giúp dự toán doanh thu đi sát với thực tế và khả 
năng đảm bảo thực hiện được doanh thu dễ dàng hơn. 

- Các báo cáo doanh thu thực hiện được lập chi tiết, định kỳ 
hằng ngày theo từng bộ phận giúp cho việc kiểm tra, kiểm soát 
doanh thu, tránh tình trạng thất thoát tiền. 

* Nhược điểm: 
- Công tác lập kế hoạch kinh doanh chỉ chú trọng vào các chỉ 

tiêu doanh thu, kế hoạch về chi phí chưa được quan tâm do đó đơn vị 
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chưa dự toán được chi phí phát sinh trong kỳ kế hoạch tương ứng với 
mức độ kinh doanh. Điều này sẽ làm giảm tính tự chủ của đơn vị và 
chưa phục vụ cho việc kiểm soát chi phí một cách hiệu quả. 

- Các báo cáo thực hiện tại đơn vị hiện nay chỉ có báo cáo về 
doanh thu là được lập đầy đủ và chi tiết cho từng dịch vụ, đảm bảo 
thông tin, phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp. Các báo cáo 
về chi phí còn mang tính chung chung, chưa được lập cho từng bộ 
phận, do đó việc xác định kết quả kinh doanh của từng dịch vụ, từng 
hoạt động phục vụ cho việc kiểm soát đánh giá và ra quyết định vẫn 
chưa thực hiện được. 

- Chi phí chưa được phân loại theo cách ứng xử của chi phí, 
chi phí chỉ được phân theo khoản mục hoặc yếu tố, chưa được phân 
loại thành định phí và biến phí phục vụ cho việc kiểm soát chi phí 
của nhà quản trị. 

- Báo cáo kết quả kinh doanh chưa được lập theo số dư đảm 
phí và theo từng hoạt động. Do đó chưa cung cấp thông tin để đánh 
giá hiệu quả của từng dịch vụ, các thông tin này rất hữu ích cho nhà 
quản trị trong việc quyết định nên tăng cường hay cắt giảm đầu tư 
cho mỗi hoạt động, dịch vụ để đảm bảo hoạt động, dịch vụ đó đem 
lại hiệu quả cao nhất. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
Qua nghiên cứu thực tế các báo cáo kế toán quản trị của Công 

ty TNHH Khởi Phát, tác giả nhận thấy các báo cáo này vẫn chưa 
được thiết lập một cách có hệ thống, rõ ràng và cụ thể vì vậy chưa 
phát huy hết vai trò của nó. 

Các báo cáo vẫn chưa cung cấp đầy đủ thông tin đảm bảo cho 
nhà quản trị tại đơn vị có thể đưa ra những nhận xét, đánh giá, so 
sánh và trên hết là đưa ra quyết định thật sự đúng đắn, hợp lý. 
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Một số các báo cáo dự toán vẫn chưa được quan tâm và thiết lập, 
vì thế nhà quản trị sẽ rất khó khăn trong việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá 
mức độ hoàn thành mục tiêu của đơn vị từ đó đưa ra những biện pháp 
khắc phục kịp thời, đảm bảo đơn vị đạt được mục tiêu đề ra. 

Từ đó tác giả đi vào trình bày hoàn thiện báo cáo kế toán quản 
trị tại Công ty TNHH Khởi Phát để báo cáo quản trị phát huy hết vai 
trò, tác dụng của mình, thực sự trở thành công cụ quản lý hiệu quả, 
phục vụ cho công tác quản trị nội bộ doanh nghiệp. 

 
CHƯƠNG 3  

HOÀN THIỆN BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ  
TẠI CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT 

3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN BÁO CÁO KẾ 
TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT 

Yêu cầu của các báo cáo kế toán quản trị là cung cấp thông tin 
một cách tổng hợp và trực quan nhất cho từng cấp lãnh đạo với từng 
nhu cầu cụ thể. Các thông tin do báo cáo kế toán quản trị này cung 
cấp sẽ mang đến cái nhìn tổng thể về tình hình hoạt động của từng bộ 
phận kinh doanh dịch vụ ở từng thời điểm hiện tại, quá khứ và cả 
tương lai, thể hiện được sự so sánh giữa từng thời điểm với nhau và 
với số dự toán. Trên cơ sở đó nhà quản trị doanh nghiệp mới có thể 
đưa ra các quyết định điều hành hoạt động kinh doanh tại đơn vị 
mình một cách phù hợp nhất với nguồn lực hiện có của đơn vị. 

Với số lượng các báo cáo kế toán quản trị hiện tại của đơn vị 
mới chỉ đáp ứng được những nhu cầu thông tin cơ bản nhất, để có thể 
thật sự là công cụ hiệu quả phục vụ cho công tác quản trị nội bộ 
doanh nghiệp thì việc hoàn thiện các báo cáo quản trị của Công ty 
TNHH Khởi Phát là thật sự cần thiết.  
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3.2. HOÀN THIỆN BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI 
CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT 

3.2.1. Báo cáo dự toán chi phí hoạt động kinh doanh 
- Mục đích: Cung cấp thông tin về toàn bộ chi phí đảm bảo 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng với mức doanh thu dự 
kiến trong kỳ kế hoạch. 

- Căn cứ lập: Sổ chi phí và báo cáo chi phí theo khoản mục kỳ trước 
Hiện nay chi phí hoạt động kinh doanh vẫn chưa được phân 

loại theo cách ứng xử của chi phí. Để phục vụ cho việc lập dự toán 
linh hoạt và kiểm soát chi phí của đơn vị thì phân loại chi phí thành 
biến phí và định phí là cần thiết. Căn cứ vào các loại chi phí hiện có 
của đơn vị có thể gộp lại thành 17 mục chi phí quan trọng như sau: 

Bảng 3.1. Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 

STT Khoản mục chi phí Biến 
phí 

Định 
phí Thuyết minh 

1 Nguyên, nhiên vật liệu x  Phụ thuộc vào mức 
độ HĐKD 

2 
Lương, BH CBNV 
khối văn phòng, quản 
lý chung 

 x 
Không phụ thuộc 
vào mức độ HĐKD 

3 
Lương khối dịch vụ, 
xây lắp x  

Phụ thuộc vào mức 
độ sản xuất kinh 
doanh 

4 
Điện, nước 

x  
Phụ thuộc vào mức 
độ sản xuất kinh 
doanh 

5 Sửa chữa thường 
xuyên  x Không phụ thuộc 

vào mức độ HĐKD 

6 Khấu hao TSCĐ  x Không phụ thuộc 
vào mức độ HĐKD 

7 Chi CCDC  x Không phụ thuộc 
vào mức độ HĐKD 

8 Chi đào tạo nhân sự  x Không phụ thuộc 
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vào mức độ HĐKD 

9 
Thuế, phí lệ phí 

x  
Phụ thuộc vào mức 
độ sản xuất kinh 
doanh 

10 
Chi phí trang phục 

x  
Phụ thuộc vào mức 
độ sản xuất kinh 
doanh 

11 Chi bảo hộ lao động  x Không phụ thuộc 
vào mức độ HĐKD 

12 
Công tác phí, tiếp 
khách, hội nghị x  

Phụ thuộc vào mức 
độ sản xuất kinh 
doanh 

13 
Chi phí báo chí 

x  
Phụ thuộc vào mức 
độ sản xuất kinh 
doanh 

14 Chi phí vệ sinh  x Không phụ thuộc 
vào mức độ HĐKD 

15 Chi điện thoại, viễn 
thông  x Không phụ thuộc 

vào mức độ HĐKD 

16 Chi phí ngân hàng  x Không phụ thuộc 
vào mức độ HĐKD 

17 Chi phí khác  x Không phụ thuộc 
vào mức độ HĐKD 

3.2.2. Báo cáo thực hiện 
a. Báo cáo về tiền 
• Báo cáo thu chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 
Như trong chương 2, các báo cáo về tiền hiện nay của Công ty 

TNHH Khởi Phát chưa thực sự phù hợp với yêu cầu quản lý của nhà 
quản trị. Với nhu cầu thông tin về thu chi TM và TGNH định kỳ, 
KTQT cần tổng hợp các khoản thu chi này theo các tài khoản đối 
ứng hoặc các mục liên quan. 

• Báo cáo chi tiết tiền gửi có kỳ hạn 
Mục đích: giúp nhà quản trị doanh nghiệp nắm được thông tin 
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của các nguồn tiền này và chủ động trong các phương án chi tiêu của 
đơn vị. 

Căn cứ để lập báo cáo này là các hợp đồng, chứng chỉ tiền gửi 
và sổ chi tiết đầu tư tài chính ngắn hạn. 

Nội dung của báo cáo bao gồm các thông tin về số FD tương 
ứng với từng ngân hàng phát sinh giao dịch, giá trị của FD, lãi suất, 
thời hạn tiền gửi như thời điểm bắt đầu, kết thúc, kỳ hạn mấy tháng 
và cột ghi chú nêu rõ chứng chỉ tiền gửi này là gửi mới hay tái túc. 

b. Báo cáo doanh thu thực hiện 
- Dịch vụ bóng đá và tennis 
Hiện tại báo cáo doanh thu theo ca trong một tháng đã có số 

liệu về doanh thu của từng sân, tuy nhiên mẫu báo cáo này tập trung 
chủ yếu là số giờ sân theo ca. Vì vậy để thuận tiện cho việc theo dõi 
doanh thu vừa theo loại sân vừa theo ca ta cần thay đổi mẫu báo cáo 
doanh thu theo từng loại sân. 

Với báo cáo này, nhà quản trị doanh nghiệp có thể theo dõi kết 
quả kinh doanh từng tháng đối với từng loại sân theo từng loại giờ để 
đánh giá sân nào có số lượng khách hàng thuê nhiều nhất, sân nào có 
số lượng giờ sân thấp nhất, xác định nguyên nhân và có phương án 
phù hợp. Ngoài giờ vàng thì các khung giờ còn lại khung giờ nào có 
lượng khách thuê nhiều nhất khung giờ nào có lượng khách thuê thấp 
nhất, đồng thời có thể xem xét lượng giờ sân đối với từng ca để có 
phương án điều chỉnh lượng nhân viên cho mỗi sân theo từng ca hợp 
lý, tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả. 

Đối với dịch vụ sân tennis, các nội dung trên báo cáo cũng 
tương tự như sân bóng đá. 

c. Báo cáo chi phí thực hiện 
+ Mục tiêu: tương tự như báo cáo dự toán chi phí, báo cáo chi 



20 

phí thực hiện phản ánh cái nhìn tổng thể về tình hình thực hiện chi 
phí trong kỳ để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của đơn vị. 

+ Cơ sở lập: Căn cứ trên sổ chi tiết chi phí 
Báo cáo chi phí thực hiện cần được lập riêng đối với từng dịch 

vụ để đảm bảo thông tin về chi phí phản ánh đúng từng loại dịch vụ, 
trên cơ sở đó nhà quản trị thuận tiện hơn trong việc theo dõi, kiểm tra 
kiểm soát đối với từng dịch vụ 

• Đối với dịch vụ khu Tuyên Sơn 
Các dịch vụ trong khu vực dịch vụ Tuyên Sơn bao gồm bóng 

đá, tennis, dịch vụ F&B, sự kiện, đào tạo, shop thể thao… 
Mỗi loại dịch vụ này đều có các loại chi phí đặc thù riêng, do 

đó báo cáo chi phí đối với các loại dịch vụ này cần được lập thành 
báo cáo bộ phận để nhà quản trị dễ dàng theo dõi, kiểm tra và kiểm 
soát đối với các loại chi phí này. 

• Đối với dịch vụ xây lắp 
Chi phí đối với hoạt động xây lắp khác với hoạt động dịch vụ, 

vì vậy cần xác định các loại chi phí phát sinh đối với hoạt động này 
để lập báo cáo riêng. 

Chi phí đối với hoạt động xây lắp ngoại trừ chi phí nguyên vật 
liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp thì các chi phí còn lại cần theo 
dõi chi tiết theo khoản mục bao gồm: 

Chi phí máy thi công Chi phí chung xây lắp 
CP thuê xe ngoài (máy ủi, 
máy san, v/c xe kobel lên 
bãi đất) 

Chi phí nhân công 
chính 

Chi phí sửa 
chữa 

CP thưởng Chi phí ăn ca Chi phí điện 
Nhiên liệu 

Chi phí bảo hiểm 
Chi phí 
nước máy 

Bảo hiểm 
Chi phí thưởng 

Chi phí 
nước uống 
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Dụng cụ, đồ dùng Chi phí cho hoạt động 
nhân sự 

Chi phí điện 
thoại 

KH TSCD Chi phí văn phòng 
phẩm 

Chi phí tiếp 
khách 

CP Sửa chữa Chi phí dụng cụ, đồ 
dùng  

Lương lái xe Chi phí KH TSCĐ  
d. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị cần được lập 

theo dạng số dư đảm phí của từng dịch vụ. 
Mục đích: nhà quản trị doanh nghiệp có căn cứ để đánh giá về 

từng hoạt động, dịch vụ của đơn vị, hoạt động nào hiệu quả và chưa 
hiệu quả, dịch vụ nào đem lại lợi nhuận cho công ty, dịch vụ nào 
công ty đang phải chịu lỗ, để từ đó đưa ra những quyết định đúng 
đắn, phù hợp trong từng giai đoạn. 

Căn cứ lập: căn cứ vào sổ doanh thu, chi phí được phân loại 
theo cách ứng xử của chi phí trong kỳ. 

3.2.3. Các báo cáo phục vụ cho việc kiểm soát và đánh giá 
a. Báo cáo kiểm soát doanh thu 
Báo cáo kiểm soát doanh thu được lập trên cơ sở báo cáo dự 

toán doanh thu và báo cáo doanh thu thực hiện trong kỳ, nhằm theo 
dõi tình hình thực hiện doanh thu giữa thực tế và kế hoạch, so sánh 
chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch, tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại 
có sự chênh lệch trên, từ đó đưa ra những nhận định về thị trường 
cũng như năng lực của bộ phận kinh doanh để có những điều chỉnh 
thích hợp kịp thời cho kỳ tiếp theo. 

b. Báo cáo kiểm soát chi phí 
Tương tự như báo cáo kiểm soát doanh thu, báo cáo kiểm soát 

chi phí cung cấp thông tin về chi phí cho nhà quản trị doanh nghiệp, 
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giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá tình hình thực 
hiện chi phí trong quá trình hoạt động tại đơn vị, những biến động 
bất thường vượt kế hoạch dự kiến. Xác định nguyên nhân chênh 
lệch, từ đó có cơ chế kiểm soát và điều chỉnh, khắc phục những 
nguyên nhân đó, đảm bảo mục tiêu của doanh nghiệp được thực hiện.  

3.2.4. Bổ sung một số báo cáo phân tích 
Mục đích: Cung cấp thông tin về khả năng sinh lời của từng 

lĩnh vực mà doanh nghiệp đang đầu tư và hoạt động để xem xét lĩnh 
vực nào mang lại nhiều tiềm năng, có khả năng sinh ra lợi nhuận 
nhiều hơn, lĩnh vực nào đã suy giảm và mức sinh lời thấp hơn để tìm 
hiểu nguyên nhân, xác định lại mức đầu tư và xem xét có nên cắt 
giảm hoặc ngưng hoạt động ở lĩnh vực đó và đầu tư sang lĩnh vực 
mới hay không. 

Cơ sở để lập báo cáo này là từ báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh theo từng dịch vụ, từng hoạt động, của toàn công ty và bảng 
cân đối kế toán của đơn vị. 

Nội dung của báo cáo bao gồm các chỉ tiêu: 
EBIT: Thu nhập trước lãi vay và thuế 
EBITDA:Thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao 
ROA: Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tài sản 
ROCE: Tỷ lệ thu nhập trên vốn sử dụng 
Ngoài ra còn một số các chỉ tiêu về hệ số thanh toán nhanh, hệ 

số thanh toán hiện hành, doanh thu và chi phí phục vụ cho việc tính 
các chỉ tiêu trên. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
Nội dung chương ba đã giải quyết được một số vấn đề sau: 
- Xây dựng được hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty 

TNHH Khởi Phát trên cơ sở nhu cầu thực tế tại đơn vị với các loại 
báo cáo: 

+ Báo cáo dự toán 
+ Báo cáo thực hiện 
+ Báo cáo kiểm soát và đánh giá 
+ Báo cáo phân tích 
- Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, lập báo cáo kết 

quả kinh doanh theo số dư đảm phí. 
- Lập báo cáo chi phí theo cách ứng xử của chi phí để nhà 

quản trị có thể điều chỉnh hợp lý nhất sao cho đảm bảo mục tiêu hoạt 
động của đơn vị. 

- Lập bổ sung một các báo cáo phân tích về một số chỉ tiêu 
phục vụ cho việc xem xét đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị, của 
từng lĩnh vực để nhà quản trị doanh nghiệp so sánh giữa các lĩnh vực 
với nhau, giữa đơn vị mình với các đơn vị trong ngành từ đó đưa ra 
những quyết định then chốt, phù hợp với định hướng hoạt động của 
đơn vị trong từng giai đoạn. 

Từ những báo cáo đã xây dựng ở trên đã phần nào cung cấp 
cho nhà quản trị doanh nghiệp những thông tin chi tiết nhất, sát với 
nhu cầu quản lý hiện nay tại đơn vị, giúp cho nhà quản trị doanh 
nghiệp có những thông tin để quản trị doanh nghiệp một cách tốt 
nhất, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh nghiệp đề ra. 
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KẾT LUẬN 
Hiện nay với vai trò ngày càng quan trọng trong quản lý hoạt 

động tại doanh nghiệp của kế toán quản trị thì báo cáo kế toán quản 
trị đã được sử dụng như một công cụ quan trọng công tác quản lý. 
Nó đã trở thành một bộ phận không tách rời của quản trị doanh 
nghiệp với những yêu cầu mới về thông tin kế toán phục vụ cho quá 
trình xây dựng kế hoạch, quá trình tổ chức thực hiện, quá trình kiểm 
tra đánh giá và ra quyết định. 

Thông tin được cung cấp cho các nhà quản trị nội bộ doanh 
nghiệp được thực hiện thông qua hệ thống báo cáo kế toán quản trị 
cần thiết đối với hầu hết tất cả các doanh nghiệp không phân biệt loại 
hình, lĩnh vực và quy mô hoạt động. 

Tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp chỉ mới tổ chức hệ thống 
báo cáo dựa vào thông tin kế toán tài chính nên cơ sở thông tin để 
đưa ra quyết định chưa được kịp thời và đúng lúc, điều này ảnh 
hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. 

Qua nghiên cứu lý luận về báo cáo kế toán quản trị trong 
doanh nghiệp, tác giả đã phân tích được thực trạng hệ thống báo cáo 
kế toán quản trị tại Công ty TNHH Khởi Phát, từ đó đánh giá những 
mặt được và chưa được tại Công ty TNHH Khởi Phát. Thông qua đó 
đề xuất biện pháp hoàn thiện  hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại 
đơn vị từ đó cung cấp thông tin thiết thực cho nhà quản trị doanh 
nghiệp, góp phần nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả kinh doanh 
tại công ty. 
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