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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới ñã mang 

ñến cho các doanh nghiệp Việt Nam những vận hội mới ñể phát triển 

nhưng ñồng thời cũng chứa ñựng trong lòng nó nhiều thách thức. 

Hơn bao giờ hết ñể vượt qua những thách thức mang tính cạnh tranh 

khốc liệt này ñòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc áp 

dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, ña dạng hóa 

sản phẩm… mà còn phải sử dụng các phương pháp ñể kiểm soát tốt 

chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của 

mình. Trong ñó việc tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ về chi phí 

là một yêu cầu cấp thiết ñối với các doanh nghiệp.  

Công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất ở Công ty cổ 

phần dệt may 29-3 vẫn còn những tồn tại như: công ty chưa thực 

hiện việc báo cáo phân tích chi phí; một số chứng từ chưa giúp cho 

việc KSNB chi phí sản xuất; việc phân quyền truy cập hệ thống 

mang tính hình thưc; chưa có quy ñịnh về vấn ñề bảo vệ chi phí sản 

xuất trong hệ thống máy tính. … 

Với những lý do trên, tác giả chọn ñề tài “Tăng cường kiểm 

soát nội bộ về chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần dệt may 29-3” 

ñể nghiên cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 

 Trên cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất và tình 

hình thực tế về kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất mặt hàng may tại 

công ty cổ phần dệt may 29-3 tác giả ñã ñưa ra một số giải pháp 

nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại công ty cổ 

phần dệt may 29-3. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài. 
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 - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận về  kiểm soát nội bộ 

chi phí sản xuất và thực tiển công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất 

tại Công ty cổ phần dệt may 29-3. Qua ñó vận dụng những lý luận ñã 

nghiên cứu nhằm ñưa ra những giải pháp nhằm tăng cường công tác 

kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại công ty. 

 - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu công tác KSNB chi 

phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29-3. Tuy nhiên, trong 

khuôn khổ luận văn, ñề tài chỉ tập trung vào công tác kiểm soát nội 

bộ chi phí sản xuất của ngành may vì ngành may chiếm tỷ trọng lớn 

trong công ty. 

4. Phương pháp nghiên cứu của ñề tài. 

 Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật 

lịch sử ñồng thời với phương pháp phỏng vấn, thu thập thông tin tài 

liệu ñể ñánh giá công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất, từ ñó ñưa 

ra những giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ chi 

phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29-3.   

5. Những ñóng góp của ñề tài. 

 - Về mặt lý luận: Luận văn ñã hệ thống hóa các vấn ñề về kiểm 

soát nội bộ chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp nói chung. 

 - Về mặt thực tiển: Trên cơ sở những tồn tại trong công tác 

kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29-3. 

Luận văn ñã ñưa ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm 

soát nội bộ chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt ñộng sản xuất 

kinh doanh của công ty. 

6. Kết cấu của ñề tài. 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn ñược trình bày thành 3 

chương. 
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Chương 1: Lý luận chung về kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất 

trong doanh nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản 

xuất tại công ty cổ phần dệt may 29-3. 

Chương 3: Các giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ chi phí sản 

xuất tại công ty cổ phần dệt may 29-3. 

7.  Tổng quan những vấn ñề ñã nghiên cứu về kiểm soát nội bộ 

chi phí trong doanh nghiệp. 

Trong quá trình làm luận văn tác giả ñã tham khảo một số ñề 

tài tương tự về kiểm soát nội bộ như: ñề tài “Tăng cường kiểm soát 

chi phí sản xuất tại tổng Công ty dệt may Hòa Thọ” tác giả Huỳnh 

Thị Loan (năm 2008), ñề tài này ñã ñi sâu vào vấn ñề kiểm soát trong 

quản lý như: lập hồ sơ công nghệ, kiểm soát chất lượng và giá 

nguyên vật liệu mua vào, lập hồ sơ dự toán chi phí. Đề tài “Nâng cao 

hiệu quả công tác kiểm soát nội về chi phí ở công ty ñiện lực 3” tác 

giả Hoàng Thị Thanh Hải (năm 2005), ñề tài này ñi vào vấn ñề tổ 

chức thông tin phục vụ kiểm soát nội bộ chi phí, các thủ tục kiểm 

soát nội bộ chi phí sản xuất kinh doanh ñiện. Đề tài “Tăng cường 

kiểm soát nội bộ ñối với hệ thống thông tin kế toán ở các doanh 

nghiệp dệt may trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng” Tác giả Lưu Thị 

Hiếu (năm 2008) ñề tài này ñi chi tiết về kiểm soát nội bộ thông tin 

kế toán trong ñiều kiện các doanh nghiệp dệt may trên ñịa bàn thành 

phố Đà Nẵng ứng dụng tin học vào công tác kế toán. Đề tài “Tăng 

cường kiểm soát nội bộ về chi phí ở các doanh nghiệp thuộc khu 

quản lý ñường bộ 5” tác giả Trịnh Thị Hoàng Dung (năm 2006) ñề 

tài này ñi vào công tác KSNB chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 

xây dựng. 
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Nhìn chung các ñề tài trên ñã ñi vào vấn ñề KSNB về quản lý, 

chưa ñi vào KSNB về kế toán. Đề tài này sẽ ñi sâu vào KSNB về kế 

toán và quản lý. 

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KI ỂM SOÁT NỘI BỘ CHI 

PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHI ỆP 

1.1. Những vấn ñề cơ bản về hệ thống KSNB trong doanh 

nghiệp. 

1.1.1. Khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ. 

Có rất nhiều khái niệm khác nhau về hệ thống KSNB thực chất 

hệ thống KSNB là sự tích hợp một loạt hoạt ñộng, biện pháp, kế 

hoạch, quan ñiểm, nội quy chính sách và nỗ lực của mọi thành viên 

trong tổ chức ñể ñảm bảo tổ chức ñó hoạt ñộng hiệu quả, ñạt ñược 

mục tiêu ñặt ra một cách hợp lý. Có thể hiểu ñơn giản, hệ thống kiểm 

soát nội bộ là hệ thống của tất cả những gì mà một tổ chức cần làm 

ñể có ñược những ñiều muốn có và tránh những ñiều muốn tránh.  

1.1.2. Mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ. 

Hệ thống KSNB phải ñảm bảo các mục tiêu: Bảo vệ tài sản của DN, tổ 

chức; Các thông tin kế toán ñược cung cấp phải ñảm bảo tính kịp thời, 

chính xác và tin cậy về thực trạng hoạt ñộng của DN; Đảm bảo hiệu quả 

hoạt ñộng và chức năng quản lý; Đảm bảo việc thực hiện các quy ñịnh 

của DN cũng như việc tuân thủ các chế ñộ pháp lý. 

1.1.3. Những yếu tố cơ bản hình thành hệ thống kiểm soát nội bộ. 

 Những yếu tố cơ bán ñể hình thành hệ thống KSNB bao 

gồm: Môi trường kiểm soát; Hệ thống kế toán; Thủ tục kiểm soát.  
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1.2. Nội dung kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong doanh 

nghiệp. 

1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất. 

 Chi phí SX là toàn bộ hao phí về lao ñộng sống và lao 

ñộng vật hoá ñược thể hiện bằng tiền phát sinh trong quá trình 

sản xuất của doanh nghiệp trong một kỳ nhất ñịnh. 

1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất. 
Chi phí có thể ñược phân loại theo nhiều tiêu thức khác 

nhau. Căn cứ theo chức năng hoạt ñộng, chi phí ñược phân 

thành chi phí sản xuất, chi phí ngoài sản xuất. Căn cứ theo cách 

ứng xử của chi phí, chi phí ñược chia thành chi phí bất biến, 

chi phí khả biến và chi phí hỗn hợp. Căn cứ theo mối quan hệ 

với thời kỳ xác ñịnh lợi nhuận, chi phí ñược chia thành chi phí 

sản phẩm và chi phí thời kỳ. Ngoài ra còn có các cách phân 

loại chi phí khác như: phân loại chi phí theo nội dung kinh tế 

ban ñầu, phân loại theo sự biến ñổi của chi phí, phân loại theo 

tính chất của chi phí. 

1.2.3. Kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. 
1.2.3.1. Kiểm soát nội bộ chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp 

Các gian lận và sai sót thường gặp: Việc tính, ñánh giá nguyên 

vật liệu không chính xác, hoặc gian lận có chủ ý; Vật tư xuất kho 

không ñúng theo ñịnh mức làm trì trệ quá trình sản xuất; Xuất kho 

không ñúng loại vật tư dùng cho sản xuất hoặc xuất thừa vật tư; Một 

chứng từ có thể bị nhập liệu vào máy hai lần do không ñánh số thứ tự 

trước; ... Do ñó doanh nghiệp phải tổ chức thông tin KSNB chi phí 

NLVLTT từ các chứng từ ban ñầu như: lệnh sản xuất, Phiếu yêu cầu 

xuất vật tư, ... ñến các sổ kế toán như: Thẻ kho, sổ chi tiết vật tư,… 

Bên cạnh ñó doanh nghiệp cần thiết lập các thủ tục kiểm soát nội bộ 
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chi phí NLVLTT ở các quá trình: xuất kho nguyên liệu, vật liệu, quá 

trình sản xuất; quá trình hạch toán. Trong KSNB quá trình hạch toán 

doanh nghiệp cần quy ñịnh: Các chứng từ ñược ñánh số thứ tự trước; 

Các chứng từ hợp lệ là các chứng từ ñã ñược phê chuẩn ñầy ñủ; Các 

chứng từ sau khi nhập liệu vào máy thì cần khóa chứng từ. Chứng từ 

sau khi bị khóa thì chỉ có người có thẩm quyền mới có thể sửa ñổi; 

…  

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

Các gian lận và sai sót thường gặp trong KSNB như: Việc tính 

tăng hoặc chấm công cho những người nghỉ việc; Thanh toán lương 

cho những công nhân không có thực; Bảng tính lương, bảng tổng 

hợp tiền lương và nhật ký tiền lương có thể không khớp;... Do ñó 

doanh nghiệp cần tổ chức thông tin kiểm soát nội bộ chi phí NCTT 

trên các chứng từ theo dõi nhân công và thực hiện các thủ tục KSNB 

ñối với tiền lương và các khoản trích theo lương. Đối với chi phí tiền 

lương doanh nghiệp thực hiện các thủ tục kiểm soát: bằng phân công, 

phân nhiệm trong công tác về lao ñộng, tiền lương; Chức năng nhân 

sự; Chức năng theo dõi lao ñộng; Chức năng tính lương và ghi chép 

lương; Đối chiếu giờ công, ngày công trên bảng lương với các thẻ 

thời gian, bảng chấm công; Đối chiếu tên và mức lương trên bảng 

lương với hồ sơ nhân viên tại bộ phận nhân sự; Đánh số trước và 

kiểm tra bảng chấm công thẻ thời gian, phiếu hoàn thành sản phẩm 

nhập kho;... Còn ñối với các khoản trích theo lương thì: Dựa vào số 

tiền lương tính ñược, kế toán tiến hành trích lập các khoản BHXH, 

BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy ñịnh của chế ñộ tài chính; Kiểm tra 

việc ghi chép, hạch toán ñầy ñủ, ñúng ñối tượng các nghiệp vụ có 

liên quan ñến các khoản trích theo lương; Kiểm soát thông qua việc 
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so sánh số liệu tính dồn trên các tài khoản phản ánh các khoản trích 

theo lương của kỳ này so với kỳ trước. 

1.2.3.3. Kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất chung 

Đối với chi phí sản xuất chung các gian lận và sai sót thường 

gặp trong KSNB như: Chi phí vật liệu, công cụ và chi phí tiền lương 

của công nhân quản lý xí nghiệp tương tự như những khoản mục ñã 

nêu trên. Một số gian lận và sai sót có thể xảy ra ñối với những 

khoản mục khác như: Việc trích khấu hao dễ bị sai phạm không tuân 

theo ñúng quy ñịnh của chế ñộ tài chính; Đối với trường hợp nâng 

cấp TSCĐ sẽ dẫn tới sự thay ñổi mức khấu hao, vì vậy việc thay ñổi 

mức khấu hao cần phải xem lại; Vi ệc phân bổ chi phí sản xuất chung 

chưa chính xác cho từng ñối tượng chịu chi phí; Đối với các dịch vụ 

mua ngoài như chi phí tiền ñiện, tiền nước, tiền ñiện thoại, chi phí 

sửa chữa thì các hoá ñơn là cơ sở ñể hạch toán chi phí có thể bị giả 

mạo. Doanh nghiệp cần thực hiện các Thủ tục KSNB ñể hạn chế gian 

lận và sai sót. Với chi phí khấu hao: Cần tách biệt công tác bảo quản 

với công việc ghi chép các nghiệp vụ; So sánh tỷ lệ khấu hao của 

năm hiện hành với năm trước; Kiểm soát việc trích ñúng, trích ñủ chi 

phí khấu hao bằng cách kiểm tra hiện trạng tài sản, hồ sơ tăng giảm 

của TSCĐ. Với chi phí dịch vụ mua ngoài: Các chi phí bằng tiền ñòi 

hỏi phải có sự phê chuẩn chặt chẽ không ñược vượt quá qui ñịnh; chi 

phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác theo kế hoạch và dự 

toán. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 Chương 1 ñã trình bày những vấn ñề lý luận về kiểm soát nội 

bộ chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp. Phần nghiên cứu này sẽ 

là cơ sở lý luận cho việc phản ánh thực trạng công tác kiểm soát nội 

bộ chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29-3, từ ñó tìm ra 
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những giải pháp tăng cường công tác kiểm soát nội bộ chí phí tại 

công ty một cách hiệu quả hơn. 

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KI ỂM SOÁT NỘI 

BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 

MAY 29-3. 

2.1. Tổng quan về công ty cổ phần dệt may 29-3. 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 

Công ty cổ phần dệt may 29-3 tiền thân là một doanh nghiệp 

Nhà nước trực thuộc sở công nghiệp thành phố Đà Nẵng. Ngày 29-

03-1976, “Tổ hợp Dệt 29-3” chính thức ñược khánh thành. Ngày 28-

11-1978 chuyển thành “Xí nghiệp Công ty Hợp Danh 29-3” với số 

vốn hơn 200 lượng vàng. Ngày 29-3-1984 xí nghiệp ñược Nhà nước 

chấp nhận trở thành ñơn vị quốc doanh với tên gọi “Nhà máy Dệt 29-

3”. Ngày 3-11-1992 ñổi tên thành “Công ty Dệt may 29-3” với tên 

giao dịch là HACHIBA với số vốn trên 7 tỷ ñồng và tổng diện tích 

ñất 10.360m2. Ngày 29-3-2007, công ty chính thức công bố cổ phần 

với tên gọi mới là “Công ty cổ phần dệt may 29-3”, với tổng số vốn 

ñiều lệ là 35 tỷ ñồng, nay là 55 tỷ ñồng.  

2.1.2. Chức năng và hoạt ñộng của công ty. 

Chức năng chính của công ty là: Chuyên sản xuất các mặt hàng 

khăn và gia công, may xuât khẩu trực tiếp. Công ty hoạt ñộng trong 

cả hai lĩnh vực Dệt và May. 

2.2. Môi trường kiểm soát tại công ty cổ phần dệt may 29-3. 

2.2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 

29-3 

 Công ty cổ phần dệt may 29-3 là doanh nghiệp sản xuất ñồng 

thời nó cũng là doanh nghiệp thương mại. Công ty tổ chức bộ máy 

quản lý theo mô hình trực tiếp. 
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2.2.2. Đặc ñiểm quá trình sản xuất mặt hàng may của công ty. 

2.2.2.1. Đặc ñiểm sản phẩm may của công ty. 

Sản xuất hàng loạt và khác nhau về giới tính, tuổi, mục ñích hay 

nhu cầu sử dụng; Sản phẩm ñược thiết kế cho từng ñơn ñặt hàng là 

giống nhau; Sản phẩm ngành may ña dạng về chủng loại. 

2.2.2.2. Tổ chức sản xuất sản phẩm may của công ty. 

Công ty tổ chức sản xuất gồm các bộ phận: bộ phận sản xuất, bộ 

phận phục vụ sản xuất ñể sản xuất sản phẩm.  

2.2.2.3. Đặc ñiểm chi phí sản xuất mặt hàng may. 

Chi phí sản xuất mặt hàng may bao gồm: Chi phí NLVLTT mặt 

hàng may ñược hạch toán trực tiếp cho từng sản phẩm; Chi phí nhân công 

trực tiếp: bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương; Chi phí sản xuất 

chung của mặt hàng may: Chi phí nhân viên quản lý xí nghiệp may, chi phí 

vật liệu phụ, nhiên liệu, chi phí dụng cụ sản xuất, chi phí khấu hao TSCĐ 

may, chi phí làm thêm giờ, chi phí bốc vác nhập vật tư may, chi phí dịch vụ 

mua ngoài, chi phí khác bằng tiền. 

2.2.2.4. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành mặt hàng may. 

  Đối tượng tập hợp chi phí của công ty là cả một ñơn hàng,. Đối 

tượng tính giá thành của công ty là từng mặt hàng sản xuất ra. 

2.2.3. Phong cách ñiều hành của lãnh ñạo công ty. 

Vấn ñề ñạo ñức, phong cách ñiều hành, tư tưởng quản lý luôn 

ñược ñề cập. Quan ñiểm của nhà quản trị công ty với khẩu hiệu 

“Công ty chúng ta không lớn nhất, nhưng quyết tâm phấn ñấu trở 

thành một trong những ñơn vị có uy tín nhất” ñược coi như phương 

châm hành ñộng, tiêu chí phấn ñấu của Công ty. Hơn nữa lãnh ñạo 

công ty luôn chú trọng ñến hiệu quả thể hiện qua việc ban hành các quy chế 

quản lý nội bộ.   
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2.2.4. Chính sách nhân sự của công ty 

Hiện nay ñội ngũ lao ñộng của công ty ñã ñáp ứng ñược yêu cầu, 

với quy trình tuyển dụng tuân thủ các quy chế liên quan ñến chính sách 

nhân sự ñã ban hành. Công ty ñang áp dụng thử nghiệm phần mềm quản 

trị doanh nghiệp của công ty phần mềm Bravo, với mục ñích phần mềm 

này sẽ cung cấp thông tin nhanh chóng hơn.  

2.2.5. Công tác lập kế hoạch và dự toán của công ty 

2.2.5.1. Công tác lập kế hoạch. 

Công ty phân công cho các phòng ban, xí nghiệp lập kế hoạch 

cụ thể và trình duyệt. 

2.2.5.2. Công tác lập dự toán. 

Dựa vào kế hoạch sản xuất, phòng kỹ thuật công nghệ may tiến 

hành lập ñịnh mức cho từng ñơn ñặt hàng 

2.2.6. Bộ phận kiểm toán nội bộ. 

Hiện nay công ty chưa thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ. 

2.2.7. Môi trường bên ngoài.  

Công ty chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, của Bộ công thương, 

của ngân hàng, nhà cung cấp, cơ quan thuế, … 

2.3. Hệ thống kế toán tại công ty cổ phần dệt may 29 -3. 

2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 

Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình tập trung. 

2.3.2. Tổ chức thông tin kế toán. 

Công ty sử dụng phần mềm kế toán hỗ trợ công việc kế toán nên 

trình tự ghi sổ ñược thực hiện: hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc 

các kế toán viên phụ trách các phần hành sẽ nhập số liệu trên chứng từ 

vào máy tính. Cuối tháng, quý, năm kế toán thực hiện các thao tác khóa 

sổ và tự ñộng phần mềm sẽ tổng hợp tạo BCTC. 
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2.3.3. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

Theo Quyết ñịnh Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo quy ñịnh của luật kế toán và Nghị ñịnh 

số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của chính phủ. 

2.3.4. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 

Theo Quyết ñịnh Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 

2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản sửa ñổi, bổ sung 

liên quan ñể xây dựng hệ thống tài khoản riêng. 

2.3.5. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 

Công ty sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ nên hệ thống sổ 

kế toán tổng hợp bao gồm Sổ cái các Tài khoản, Sổ ñăng ký chứng từ 

ghi sổ, sổ chi tiết TK131, TK621, TK622, TK627, … 

2.3.6. Hệ thống báo cáo kế toán 

Bao gồm bốn báo cáo: Bảng cân ñối kế toán; Báo cáo kết 

quả hoạt ñộng kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh 

báo cáo tài chính.  

2.4. Các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại công ty cổ 

phần dệt may 29-3. 

2.4.1. Kiểm soát nội bộ chi phí NLVLTT.  

2.4.1.1. Các yêu cầu ñối với kiểm soát nội bộ chi phí NVLTT ở công 

ty. 

Là theo dõi và kiểm tra cả về số lượng, chất lượng, tình trạng và 

giá trị của nguyên vật liệu; Quan sát việc quản lý, bảo quản vật tư, 

sản phẩm dở dang; Định kỳ kiểm kê vật tư ñối chiếu sổ sách kế toán 

ñể ñưa ra những giải pháp kịp thời; Xem xét qui trình luân chuyển 

chứng từ, kiểm tra và sử dụng chứng từ; Kiểm tra việc nhập dữ liệu 

vào máy tính; Xác ñịnh ñược cách thức thực hiện công việc trong 

quá trình sản xuất. 
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2.4.1.2. Tổ chức thông tin kiểm soát nội bộ chi phí NLVLTT. 

Bao gồm tổ chức các chứng từ: Lệnh sản xuất, Phiếu yêu cầu xuất 

vật tư, Phiếu xuất kho và tổ chức các sổ kế toán: Thẻ kho, sổ chi tiết 

nguyên liệu vật liệu trực tiếp, Sổ cái TK 152, Bảng tổng hợp chi tiết 

nguyên liệu, vật liệu. 

2.4.1.3. Thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí NLVLTT  

a.  Kiểm soát nội bộ ở quá trình xuất kho vật tư 

Quá trình xuất kho vật tư ñược thực hiện theo quy trình: (1) Dựa vào 

kế hoạch sản xuất do Phòng Kinh doanh lập. Bộ phận kỹ thuật công nghệ 

may tiến hành lập ñịnh mức nguyên vật liệu cho từng ñơn hàng. (2) Phòng 

kinh doanh căn cứ vào khối lượng ñược duyệt viết Phiếu xuất kho. (3) Bộ 

phận kho hàng tiến hành xuất kho theo khối lượng, chủng loại yêu cầu ghi 

trên Phiếu xuất kho, ñồng thời ký vào Phiếu xuất kho và tiến hành theo dõi 

việc xuất vật tư về khối lượng trên thẻ kho. (4) Khi xí nghiệp may nhận 

ñược vật tư sẽ tiến hành tổ chức sản xuất. (5)  Phiếu xuất kho chuyển sang 

Phòng Kế toán sẽ ñược kế toán vật tư nhập liệu vào máy. 

b.  Kiểm soát nội bộ quá trình sản xuất. 

Thủ tục kiểm soát nội bộ quá trình sản xuất trải qua các 

bước:Bước 1: Nhận kế hoạch sản xuất; Bước 2: nhận ñịnh mức, nhận 

quy trình công nghệ, lập ñịnh mức vật liệu phụ; Bước 3: Phê duyệt; 

Bước 4: Lập kế hoạch và triển khai sản xuất; Bước 5: Tổ chức cắt 

vải; Bước 6: Kiểm tra; Bước 7: May; Bước 8: Kiểm tra; Bước 9: Cắt 

chỉ; Bước 10: Kiểm tra; Bước 11: hoàn thành; Bước 12: Kiểm tra; 

Bước 13: Đóng gói, ñóng kiện; Bước 14: Tổng hợp kế hoạch; Bước 

15: Quyết toán ñơn hàng; Bước 16: Lưu hồ sơ 

c.  Kiểm soát nội bộ quá trình hạch toán chi phí NLVLTT 

(1) Từ Phiếu xuất kho Kế toán vật tư mặt hàng may kiểm tra 

các yếu tố trên chứng từ tiến hành ñịnh khoản và nhập liệu vào máy. 
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(2) Định kỳ Kế toán vật tư sẽ ñối chiếu số lượng với Thủ kho và phụ 

trách nguyên vật liệu mặt hàng may thuộc Phòng Kinh doanh. (3) 

Cuối kỳ khi lập báo cáo chi phí thì Kế toán giá thành tiến hành kiểm 

tra một lần nữa rồi tiến hành tính giá thành sản phẩm mặt hàng may 

cùng với việc tính chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất 

chung.  

2.4.2. Kiểm soát nội bộ chi phí NCTT. 

2.4.2.1. Các yêu cầu  kiểm soát nội bộ chi phí NCTT  

Phải theo dõi cho từng công nhân làm ra bao nhiêu sản phẩm trong 

tháng ñể chi trả lương. Ngăn chặn và phát hiện việc thanh toán lương cho 

công nhân không có thực hoặc ñã nghỉ. Tính toán và phân bổ chính xác, 

hợp lý chi phí tiền lương, và các khoản trích theo lương vào ñối tượng 

hạch toán chi phí. Tổ chức lập các báo cáo về lao ñộng tiền lương. Tuân 

thủ các luật lệ, quy ñịnh của Nhà nước có liên quan ñến quản lý lao ñộng 

và tiền lương. 

2.4.2.2. Tổ chức thông tin kiểm soát nội bộ chi phí NCTT. 

Các chứng từ theo dõi nhân công trực tiếp tại công ty bao gồm: 

Bảng chấm công, Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành, Bảng thanh 

toán tiền lương. 

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

trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất tại công ty. 

- Đối với chi phí tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất. 

(1) Phòng Tổ chức hành chính chịu trách nhiệm tuyển dụng công 

nhân, và lưu hồ sơ nhân viên. (2) Khi công nhân vào làm việc tại Xí nghiệp 

may thì bộ phận quản lý Xí nghiệp tiến hành theo dõi và kiểm tra, giám sát 

công việc của công nhân. Đối với công nhân may sau khi may xong sẽ ghi 

số lượng sản phẩm hoàn thành vào phiếu của mình, sau ñó KCS kiểm tra và 

cứ mỗi tháng sẽ lập ra bảng chấm công, Bảng sản lượng thanh toán lương 
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giao cho tổ trưởng từng xí nghiệp. (3) Cuối mỗi tháng tổ trưởng Xí nghiệp 

sẽ nộp bảng chấm công và bảng sản lượng thanh toán lương cho người phụ 

trách lương tại văn phòng Xí nghiệp may. Người phụ trách tiền lương này 

sẽ tiến hành tính lương cho từng công nhân trên bảng lương chi tiết, bảng 

thanh toán lương chi tiết. (4) Sau khi tính xong lương sẽ chuyển chứng từ 

ñể Giám ñốc Xí nghiệp may duyệt trên bảng thanh toán lương chi tiết. (5) 

Phòng Tổ chức hành chính sẽ kiểm tra ñối chiếu trên bảng thanh toán lương 

chi tiết một lần nữa. (6) Cuối cùng bảng thanh toán lương chi tiết ñược 

chuyển qua Phòng Kế toán ñể làm cơ sở hạch toán chi phí nhân công trực 

tiếp và thanh toán lương cho công nhân may. 

- Đối với các khoản trích theo lương 

Dựa vào số tiền lương tính ñược cho công nhân trực tiếp 

sản xuất, kế toán tiền lương tiến hành trích lập các khoản 

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy ñịnh của chế ñộ tài 

chính.  

2.4.3. Kiểm soát nội bộ chi phí SXC. 
2.4.3.1. Các yêu cầu kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất chung . 

Đối với vật liệu xuất dùng cho quản lý thì cần theo dõi cả về số 

lượng, chất lượng và giá trị. Nhân công theo dõi về thời gian làm 

việc của các tổ trưởng, quản ñốc xí nghiệp. Chi phí khấu hao TSCĐ 

cần tiến hành theo dõi việc trích phân bổ theo chế ñộ qui ñịnh. Chi 

phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác bằng tiền yêu cầu quản lý 

chặt chẽ.  

2.4.3.2. Thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất chung 

Tiền lương nhân viên quản lý, chi phí công cụ, dụng cụ, vật liệu 

xuất dùng phục vụ Xí nghiệp thì thủ tục kiểm soát tương tự như quá 

trình kiểm soát xuất chi phí NLVLTT , chi phí NCTT. Chi phí khấu 

hao TSCĐ may: công ty ñang áp dụng phương pháp khấu hao ñường 
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thẳng. Chi phí khấu hao TSCĐ ñược phân bổ cho các ñơn hàng theo 

chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Chi phí sửa chữa TSCĐ ñược tiến 

hành một cách tự phát, khi nào có trục trặc mới bắt ñầu tiến hành sửa 

chữa. Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền: không có 

ñơn giá ñịnh mức theo khối lượng sản phẩm sản xuất ra mà tập hợp 

tất cả các khoản mục chi phí phát sinh theo chi phí may. Chi phí văn 

phòng phẩm: Khi có nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm thì Xí nghiệp 

may viết phiếu ñề nghị mua hàng gửi Phòng Kinh doanh. Sau ñó 

Phòng Kinh doanh viết Phiếu xuất kho theo số lượng yêu cầu, thủ 

kho căn cứ vào Phiếu xuất kho ñã ñược phê duyệt ñể xuất. Chi phí 

ñiện thoại, ñiện nước mua ngoài: Mỗi Xí nghiệp ñều có ñồng hồ 

riêng và việc thanh toán là chung cho toàn công ty rồi sau ñó mới 

tính ra giá trị ở từng bộ phận Xí nghiệp. 

2.5. Đánh giá công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại công 

ty cổ phần dệt may 29-3. 

2.5.1. Ưu ñiểm. 

Công tác KSNB chi phí sản xuất ngày càng ñược tăng cường 

thể hiện ở cơ cấu tổ chức hợp lý, không có sự chồng chéo trong phân 

công lao ñộng. Ban lãnh ñạo công ty rất quan tâm ñến chính sách 

nhân sự nên công nhân viên trong công ty có trình ñộ tay nghề cao 

cũng như tính kỷ luật trong lao ñộng rất tốt. Công tác lập dự toán của 

công ty ngày càng ñược coi trọng. Hệ thống tài khoản ñáp ứng ñược 

yêu cầu hạch toán và cung cấp thông tin. Chứng từ sổ sách: theo chế 

ñộ quy ñịnh, ñầy ñủ các yếu tố cơ bản của chứng từ. Các thủ tục 

kiểm soát ñang từng bước ñược thiết lập.  

2.5.2. Tồn tại 

Bên cạnh những ưu ñiểm trên công tác KSNB chi phí sản xuất 

tại công ty còn có những tồn tại: các thủ tục KSNB tại công ty chưa 
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ñược thiết lập, chưa có sự kiểm tra ñối chiếu giữa các chứng từ, các 

bộ phận có liên quan. Chưa thực hiện việc báo cáo chi phí và phân 

tích chi phí. Một số chứng từ, sổ sách sử dụng chưa giúp cho việc 

kiểm soát nội bộ chi phí. Sự phân quyền truy cập hệ thống mang tính 

hình thức, việc sửa sai do nhập liệu ñược thực hiện một cách trực 

tiếp nên dễ xảy ra rủi ro. Công ty chưa có quy chế, quy ñịnh về vấn 

ñề bảo vệ dữ liệu. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chương 2 ñã phản ánh ñược thực trạng công tác kiểm soát 

chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29-3. Qua ñó luận văn 

ñã nêu ra ñược những ưu ñiểm và tồn tại của công tác kiểm soát nội 

bộ chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29-3.  

Dựa trên những ưu ñiểm và tồn tại của công ty cổ phần dệt 

may 29-3 luận văn ñã ñưa ra những giải pháp nhằm tăng cường kiểm 

soát nội bộ chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29-3.  

Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KI ỂM SOÁT NỘI 

BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 

29-3. 

3.1. Tăng cường một số thủ tục kiểm soát nội bộ chủ yếu tại 

công ty. 

3.1.1. Thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí NLVLTT. 

Công ty cần tăng cường thủ tục kiểm soát nội bộ quá trình hạch 

toán NLVLTT bằng cách: Quy ñịnh Phiếu xuất kho phải ñược ñánh 

số thứ tự trước và phải ñược ñính kèm với phiếu yêu cầu vật tư, ñịnh 

mức vật tư. Kế toán vật tư khi nhận ñược Phiếu xuất kho thì phải 

kiểm tra có ñầy ñủ chữ ký chưa. Nếu ñầy ñủ thì mới tiến hành ñịnh 

khoản trên Phiếu xuất kho. Định khoản này phải ñược kế toán trưởng 

kiểm tra trước khi nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán. Phiếu xuất 
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kho sau khi nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán thì phải khóa chứng 

từ lại. Khi có sai sót thì phải báo với kế toán trưởng và chỉ có kế toán 

trưởng mới ñược quyền sửa. Cuối quý kế toán tổng hợp phải ñối 

chiếu số liệu giữa bảng tổng hợp chứng từ xuất kho và sổ chi tiết 

TK621. 

3.1.2. Thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí NCTT. 

Công ty cần tăng cường thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí nhân 

công trực tiếp bằng các quy ñịnh cụ thể sau: Kế toán phụ trách tiền 

lương phải ñối chiếu số lượng sản phẩm hoàn thành trên bảng lương 

với bảng sản lượng hoàn thành. Kế toán phụ trách tiền lương kiểm tra 

trên bảng lương chi tiết từng công nhân có ký nhận không.  

Hiện nay việc tính lương cho công nhân ñược thực hiện trên 

phần mềm. Phần mềm này riêng biệt với phần mềm kế toán và phần 

mềm quản lý nhân sự nên dễ dẫn ñến gian lận và sai sót. Do ñó, công 

ty nên kết nối phần mềm tính lương với phần mềm quản lý nhân sự 

và phần mềm kế toán. 

3.1.3. Thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất chung. 

Trong chi phí sản xuất chung có rất nhiều khoản mục chi phí 

nhưng trong luận văn này chỉ kiểm soát ba khoản mục chi phí dễ 

phát sinh gian lận và sai sót nhất. 

- Khấu hao TSCĐ: Ở công ty việc phân bổ chi phí khấu hao cho 

từng ñơn ñặt hàng theo chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp là không 

chính xác vì giá trị nguyên vật liệu bị ảnh hưởng bởi giá mua, tỷ giá 

… Do ñó công ty nên phân bổ chi phí khấu hao theo số lượng sản 

phẩm sản xuất thì hợp lý hơn vì số lượng sản phẩm sản xuất không bị 

ảnh hưởng bởi giá mua, tỷ giá …  
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Tổng mức khấu hao Chi phí khấu 

hao cho một 

sản phẩm 

= 
SL sản phẩm SX dự kiến 

  

Chi phí khấu 

hao cho ñơn 

hàng i 

=
Chi phí khấu hao cho một 

SP 
X 

SL SP SX 

của ñơn i 

Hơn nữa ở công ty chưa có sự ñối chiếu giữa số lượng tài sản 

ñang sử dụng và tài sản không sử dụng chờ thanh lý. Nên công ty cần 

theo dõi chặt chẽ tài sản nào ñang sử dụng, không sử dụng chờ thanh 

lý ñể cập nhập kịp thời làm cho việc tính khấu hao chính xác. 

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: công ty cần giao cho bộ phận 

quản lý TSCĐ chịu trách nhiệm lên kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng 

TSCĐ, và việc sửa chữa bảo dưỡng sẽ ñược tiến hành theo ñịnh kỳ 

nhằm ñảm bảo tính liên tục trong quá trình sản xuất. 

- Về chi phí mua ngoài và chi phí khác bằng tiền chiếm tỷ trọng 

tương ñối lớn nên công ty cần xây dựng ñịnh mức chi phí, cơ chế khoán 

chi phí ñối với chi phí ñiện nước, chi phí tiếp khách,… cho các phòng ban 

trong cùng công ty. Ngoài ra công ty cần phải tăng cường kiểm soát  ñối 

với các hóa ñơn từ ngoài công ty, ngăn chặn những hoá ñơn khống, 

những hoá ñơn giả mạo làm gia tăng chi phí. 

3.2. Hoàn thiện hệ thống báo cáo chi phí. 

3.2.1. Báo cáo tình hình biến ñộng và phân tích chi phí NLVLTT. 

Tại công ty chi phí NLVLTT chiếm tỷ lệ 30% ñến 35% giá 

thành sản phẩm vì vậy tiết kiệm hay lãng phí chi phí vật liệu ảnh 

hưởng ñến sự tiết kiệm hay bội chi giá thành. Chi phí NLVLTT chịu 

sự tác ñộng trực tiếp của nguyên vật liệu tiêu hao và ñơn giá vật liệu 

mua vào. Thực tế tại công ty việc cung cấp thông tin cho công tác 
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kiểm soát chi phí nguyên vật liệu chưa ñáp ứng ñược yêu cầu về việc 

xác ñịnh trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Công ty cần có sự 

kết hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong chu trình cung cấp nguyên 

vật liệu ñể giúp công ty kiểm soát ñược chi phí và có những biện 

pháp phù hợp nhằm giảm thiểu các rủi ro trong hoạt ñộng sản xuất 

kinh doanh của mình. 

3.3.2. Báo cáo tình hình biến ñộng và phân tích chi phí NCTT. 

Được lập và phân tích tương tự như ñối với chi phí NLVLTT. Ở 

công ty mỗi công ñoạn, mỗi ñơn hàng có ñơn giá nhân công khác nhau 

vì vậy công ty cần lập báo cáo chi phí nhân công trực tiếp cho từng ñơn 

hàng. 

3.2.2. Báo cáo tình hình biến ñộng và phân tích chi phí SXC. 

 Chi phí SXC tại công ty ñược phân bổ cho từng ñơn hàng theo 

chi phí NLVLTT. Nên việc báo cáo chi phí SXC theo từng ñơn hàng.  

3.3. Hoàn thiện một số chứng từ và sổ sách chủ yếu phục vụ cho 

KSNB. 

3.3.1. Hoàn thiện Phiếu ñề nghị lĩnh vật tư.  

Phiếu ñề nghị lĩnh vật tư cần bổ sung thêm yếu tố như: số 

chứng từ, số chứng từ ñịnh mức, xuất lần thứ mấy và cần có sự phê 

duyệt của giám ñốc trước khi chuyển sang phòng kinh doanh ñể viết 

phiếu xuất kho. 

3.3.2. Hoàn thiện phiếu xuất kho 

 Khi xác ñịnh lại ñối tượng tập hợp chi phí là từng xí nghiệp thì 

Phiếu xuất kho cần bổ sung thêm các yếu tố như: xuất cho xí nghiệp, 

số phiếu ñề nghị xuất. 
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3.3.2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách. 

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

bảng kê  phiếu xuất kho và phiếu xuất kho cần ñược ñánh số liên tục 

trước khi ñưa vào sử dụng.  

Hoàn thiện sổ chi tiết chi phí sản xuất: hiện nay sổ chi tiết chi 

phí sản xuất ở công ty chỉ phản ánh sự chi tiết từng loại vật tư, chưa 

chi tiết cho từng ñối tượng hạch toán chi phí. Do ñó việc tổ chức sổ 

kế toán chi tiết chi phí sản xuất hiện tại của công ty không thuận lợi 

cho việc tập hợp chi phí vào các ñối tượng chịu chi phí. Vì vậy công 

ty nên tổ chức lại sổ chi tiết chi phí sản xuất theo từng bộ phận là cần 

thiết. 

3.4. Tăng cường kiểm soát quyền truy cập hệ thống, quyền sửa 

số liệu ñối với chi phí sản xuất. 

Công ty cần phân chia quyền hạn giữa các nhân viên kế toán khi 

tham gia vận hành chương trình. Người quản lý sẽ có ñầy ñủ các 

quyền ñể ñiều khiển và kiểm tra các nhân viên cấp dưới. Người sử 

dụng chỉ ñược truy cập ñến các hệ thống, các dữ liệu liên quan ñến 

chức năng, nhiệm vụ mà họ ñược cấp quyền sử dụng.  

Cần ñặt mật khẩu không trùng với tên, ngày tháng năm sinh, số 

chứng minh nhân dân, …của bản thân, người thân người sử dụng. 

Không nên viết mật khẩu ra giấy, trên sổ tay, … Cần thoát khỏi hệ 

thống khi không sử dụng, thay ñổi mật khẩu khi có nhân viên thôi 

việc hay chuyển sang bộ phận khác, … Ngoài mật khẩu hệ thống, 

người sử dụng cần ñặt mật mã cho các tập tin lưu trữ trong hệ thống 

và chỉ có người có trách nhiệm liên quan ñến tập tin nào thì mới 

ñược phép thâm nhập vào dữ liệu của tập tin ñó. 

Kiểm tra thủ tục kiểm soát truy cập hệ thống sau khi phân 

quyền, cần ñánh giá, kiểm tra và giám sát việc truy cập hệ thống. Để 
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kiểm tra, có thể sử dụng các thủ tục: Sử dụng hộp lưu ñể xác ñịnh 

những truy cập ngoài quyền hạn cho phép. Kiểm tra tính tương thích 

chức năng: mỗi một kế toán ñược cấp quyền truy cập hệ thống tương 

ứng với chức năng và nhiệm vụ của mình.  

2.5. Tăng cường các quy chế, quy ñịnh ñối với việc lưu trữ dữ 

liệu chi phí sản xuất. 

Kiểm soát thiết bị lưu trữ: Thiết lập các biện pháp ñảm bảo an 

toàn vật lý cho thiết bị lưu trữ; Dán nhãn, ñặt tên ñĩa, phân loại và 

sắp xếp theo thứ tự thời gian; Thay thế thiết bị lưu trữ ñịnh kỳ và hủy 

các thiết bị lưu trữ không còn sử dụng; Các thiết bị lưu trữ cần ñược 

bảo quản ở nơi an toàn bên ngoài tổ chức. 

Kiểm soát sao lưu dự phòng dữ liệu: sao lưu dự phòng tất cả các 

tập tin kế toán ở nhiều nơi như: USB, ñĩa CD, Server, … Hệ thống 

lưu trữ dữ liệu kế toán nên ñược ñể nơi an toàn, có khóa, chỉ có 

những người có thẩm quyền nhất ñịnh mới ñược tiếp cận. Bên cạnh 

ñó công ty cần trang bị bộ lưu ñiện UPS cho các máy tính, cài ñặt 

phần mềm diệt virus, …  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trên cơ sở những tồn tại về kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất 

tại công ty cổ phần dệt may 29-3, tác giả ñã ñưa ra các giải pháp 

nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất. 

Với những giải pháp mà tác giả ñưa ra hy vọng sẽ góp phần 

tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 

29-3 
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KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay thì 

việc cạnh tranh trên thị trường ngày một gay gắt. Do vậy ñể các công 

ty tồn tại và phát triển trên thị trường một cách bền vững thì vấn ñề 

ñặt ra cho các nhà quản lý là phải kiểm soát ñược các khoản chi phí 

phát sinh tại công ty mình. Một khi chi phí sản xuất ñược kiểm soát 

tốt thì giá thành sẽ hạ, từ ñó giúp các nhà quản lý có cơ sở ñể ñưa ra 

các quyết ñịnh kinh doanh chính xác, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng 

kinh doanh của công ty. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận  và thực tiễn, 

luận văn ñã giải quyết ñược các vấn ñề sau: 

Hệ thống hóa ñược những vấn ñề lý luận cơ bản về KSNB 

sản xuất trong DN nói chung. Từ ñó làm tiền ñề cho việc ñánh giá 

thực trạng và tìm ra giải pháp tăng cường công tác KSNB chi phí sản 

xuất tại công ty cổ phần dệt may 29-3. 

Thực trạng công tác KSNB chi phí sản xuất tại công ty cổ 

phần dệt may 29-3 bao gồm: tổng quan về công ty cổ phần dệt may 

29-3; môi trường kiểm soát tại công ty cổ phần 29-3; hệ thống kế 

toán tại công ty; các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại 

công ty cổ phần dệt may 29-3. Từ ñó chỉ ra những hạn chế cần hoàn 

thiện về KSNB chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29-3. 

Những hạn chế tại công ty cổ phần dệt may 29-3: các thủ tục 

KSNB tại công ty chưa ñược thiết lập; công ty chưa thực hiện việc 

báo cáo phân tích chi phí; một số chứng từ chưa giúp cho việc KSNB 

chi phí sản xuất; việc phân quyền truy cập hệ thống mang tính hình 

thưc; chưa có quy ñịnh về vấn ñề bảo vệ chi phí sản xuất trong hệ 

thống máy tính. 

Từ những hạn chế như vậy luận văn ñã ñưa ra các giải pháp: 

tăng cường một số thủ tục KSNB chi phí chủ yếu tại công ty cổ phần 
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dệt may 29-3; hoàn thiện hệ thống báo cáo chi phí; hoàn thiện một số 

chứng từ và sổ sách chủ yếu phục vụ cho KSNB chi phí; tăng cường 

kiểm soát việc truy cập hệ thống, quyền sửa số liệu; tăng cường các 

quy chế quy ñịnh ñối với việc lưu trữ dữ liệu chi phí sản xuất. 

Luận văn ñã phần nào ñáp ứng ñược mục tiêu nghiên cứu. 

Tuy nhiên trong ñiều kiện kinh tế còn nhiều biến ñộng cuộc khủng 

hoãn kinh tế vừa mới ñược phục hồi, hơn nữa nước ta vừa mới gia 

nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), vì thế công tác KSNB chi 

phí sản xuất ở công ty cần thiết phải ñược vận dụng vào thực tiển ñể 

giúp công ty có ñủ năng lực ñể ñứng vững trên thị trường trong nước 

và thế giới.  

 


