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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng 
của nền kinh tế thì các đơn vị hành chính  sự nghiệp cũng từng bước 
phát triển và ổn định. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị hành 
chính sự nghiệp phải chấp hành nghiêm chỉnh luật Ngân sách Nhà 
nước, các tiêu chuẩn định mức, các qui định về chế độ kế toán hành 
chính sự nghiệp do Nhà nước ban hành. Điều này nhằm đáp ứng yêu 
cầu quản lý kinh tế - tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi quỹ 
Ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản công, nâng cao hiệu quả quản 
lý ở các đơn vị hành chính sự nghiệp. Công tác kế toán trong các đơn 
vị hành chính sự nghiệp phải cung cấp thông tin phục vụ quản lý và 
kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng quyết toán kinh phí, tình 
hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn định mức 
của Nhà nước ở đơn vị.  

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam là cơ quan hành chính nhà 
nước, có chức năng tổ chức thực hiện pháp luật của nhà nước về hải 
quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn 
hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi về hải quan đối với hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. 
Với quy mô hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng mở rộng thì chức 
năng quản lý hành chính về hải quan của đơn vị ngày càng nặng nề. 
Song song với quy mô phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu thì 
công tác tài chính tại đơn vị ngày càng đa dạng và phong phú. Tuy 
nhiên thực tế công tác tổ chức kế toán tại Cục Hải quan tỉnh Quảng 
Nam còn tồn tại nhiều bất cập như sau : 

i) Về công tác tổ chức chứng từ, khâu kiểm tra chứng từ tại 
đơn vị thực hiện chưa chặt chẽ và việc lưu trữ chứng từ chưa khoa 
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học hợp lý. 
ii) Việc phản ánh một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh không 

bản chất, đúng mục lục NSNN; việc kiểm tra đối chiếu chưa bảo đảm 
thường xuyên và chặt chẽ. 

iii) Báo cáo tài chính chỉ mang tính báo cáo mà chưa đi sâu 
thuyết minh, phân tích tình hình sử dụng kinh phí, chưa chỉ ra kết 
quả đạt được và vướng mắc trong quá trình điều hành, sử dụng kinh 
phí. 

iv) Hạn chế về trình độ CBCC làm kế toán, những bất cập 
trong việc triển khai CNTT vào công tác kế toán. 

Từ những lý do trên, hoàn thiện công tác kế toán là yêu cầu 
cấp thiết tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam nên tác giả đã chọn 
nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tại Cục Hải quan 
tỉnh Quảng Nam” làm đề tài luận văn của mình. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận văn chọn lọc và hệ thống hoá những vấn đề cơ bản 

công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; khảo sát, đánh 

giá thực trạng công tác kế toán tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, 

rút ra những mặt đạt được và tồn tại, hạn chế; từ đó đề xuất giải pháp 

hoàn thiện công tác kế toán về các mặt: chứng từ, sổ kế toán và báo 

cáo kế toán tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:  
Đối tượng nghiên cứu là các nội dung thuộc công tác kế toán 

tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam. 
Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi Cục Hải quan tỉnh 

Quảng Nam, với thực trạng công tác kế toán và số liệu nghiên cứu 
trong năm 2013. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 
Luận văn sử dụng cách tiếp cận khảo sát thực tế. Phương 

pháp mô tả, giải thích được sử dụng để tổng hợp và giải thích các nội 
dung có liên quan về thực trạng công tác kế toán tại Cục Hải quan 
tỉnh Quảng Nam. Phương pháp suy luận được áp dụng để lập luận, 
phân tích thực trạng nhằm chỉ ra những bất cập làm cơ sở đưa ra các 
giải pháp thích hợp, có thể áp dụng để hoàn thiện công tác kế toán tại 
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam. Thông tin, số liệu được thu thập 
phục vụ cho việc phân tích, đánh giá bao gồm dữ liệu sơ cấp và dữ 
liệu thứ cấp tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam trong năm 2013.  
5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

Những giải pháp luận văn đưa ra sẽ giúp khắc phục những 
tồn tại, bất cập trong công tác kế toán tại Cục Hải quan tỉnh Quảng 
Nam  về các mặt: chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán. Qua đó cung 
cấp thông tin hữu ích hơn cho điều hành, quản lý và sử dụng nguồn 
kinh phí ở Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam. 
6. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu 
tham khảo, luận văn được kết cấu thành ba chương: 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công tác kế toán trong 
đơn vị HCSN; 

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại Cục Hải quan tỉnh 
Quảng Nam; 

Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán tại Cục Hải quan tỉnh 
Quảng Nam. 
7. Tổng quan tài liệu 

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 19/2006/QĐ-
BTC ngày 30/3/2006 v ề  chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 



 4 

Đây là căn cứ quan trọng để tiến hành nghiên cứu công tác kế toán 
trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. 

Trong các nghiên cứu trước đây về công tác kế toán, các tác 
giả chủ yếu đề cập đến nguyên lý và nguyên tắc chung về công 
tác kế toán; đặc điểm công tác kế toán trong một số loại hình doanh 
nghiệp đặc thù. Chẳng hạn “Kế toán Nhà nước và các tổ chức phi 
lợi nhuận” (Accounting for Governmental and Nonpofit Entities) 
(2001) của tác giả Earl R.Wilson, Leon E.Hay, Susan C. Kattelus, 
đã đi sâu nghiên cứu các nội dung về các nguyên tắc kế toán 
chung được chấp nhận, hướng dẫn các thức ghi nhận các sự 
kiện, cách thức lập báo cáo tài chính cuối kỳ, phân tích đặc thù 
hoạt động của một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù như tổ chức kế 
toán trong các trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ 
trang... Ngô Hà Tấn (2001) nghiên cứu mô hình tổ chức kế toán 
trong các đơn vị kinh doanh du lịch trong “Quan hệ giữa phân cấp 
quản lý tài chính và mô hình tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh 
doanh du lịch”. 

Trên thực tế nhận thức được sự khác biệt trong tổ chức hoạt 
động của các ngành, lĩnh vực mà đã có tác giả nghiên cứu về tổ 
chức kế toán ở từng loại hình đơn vị cụ thể. Một số đề tài nghiên 
cứu công tác kế toán tại đơn vị HCSN như sau: Luận văn Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh của Đoàn Nguyên Hồng (2010) với đề tài: 
" Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại bệnh viện hữu nghị 
Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới"; Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh 
doanh của Trần Thị Thanh Định (2011) với đề tài: " Hoàn thiện tổ 
chức kế toán tại Trường Cao đẳng Thương mại"; Luận văn Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh của Trần Đình Hải (2012) với đề tài: " Hoàn 
thiện công tác kế toán tài chính tại BHXH thành phố Đà Nẵng". 
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Mỗi luận văn nêu trên, ở một khía cạnh khác nhau, một mặt nào 
đó đã phản ánh cơ bản ngành, lĩnh vực và đơn vị cụ thể được nghiên cứu. 
Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu nào nghiên cứu một cách đầy 
đủ, toàn diện về đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tại Cục Hải quan 
tỉnh Quảng Nam”. Do vậy, tác giả đã chọn đề tài làm luận văn thạc sỹ 
chuyên ngành Kế toán. Xuất phát từ quá trình tìm hiểu đề tài, luận văn sẽ 
đi vào các vấn đề chính như tổng quan đặc trưng cơ bản của đơn vị hành 
chính sự nghiệp, cơ chế quản lý tài chính, nội dung cơ bản của công tác kế 
toán một số phần hành chủ yếu, thực trạng công tác kế toán tại đơn vị. Từ 
đó phân tích ưu điểm và nhược điểm còn tồn tại để hoàn thiện công tác kế 
toán tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.  

CHƯƠNG 1 
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 
1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại đơn vị hành 
chính sự nghiệp 

a. Khái niệm đơn vị hành chính sự nghiệp 
Đơn vị hành chính sự nghiệp là những cơ quan quản lý hành 

chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, 
sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp kinh tế...hoạt động bằng 
nguồn kinh phí nhà nước cấp, cấp trên cấp hoặc các nguồn kinh phí.  

Về bản chất, đơn vị hành chính sự nghiệp là một từ ghép 
để phản ánh hai loại tổ chức khác biệt nhau: cơ quan hành chính 
Nhà nước và đơn vị sự nghiệp. 

b. Đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp 
Các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện chức năng nhiệm 

vụ do nhà nước giao. Đối với cơ quan hành chính thực hiện chức 
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năng quản lý nhà nước, cung cấp trực tiếp các dịch vụ hành chính 
công cho người dân. Đối với đơn vị sự nghiệp là tổ chức hoạt động 
mang tính chất phục vụ xã hội là chủ yếu, không vì mục đích kinh 
doanh, hoạt động luôn gắn liền và bị chi phối bởi các chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước.  

Nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp 
do ngân sách nhà nước cấp hoặc cấp trên cấp, hoặc bổ sung từ các 
khoản thu. 

Hàng năm các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập dự toán, 
lấy dự toán làm cơ sở để thực hiện. Mọi hoạt động của đơn vị hành 
chính sự nghiệp bị ràng buộc bởi cơ chế và những quy định của Nhà 
nước. Việc sử dụng nguồn kinh phí nhà nước phải tuân theo định 
mức, tiêu chuẩn và định mức chi được Nhà nước quy định. 

c. Phân loại đơn vị hành chính sự nghiệp 
1.1.2. Quản lý tài chính trong đơn vị hành chính sự 

nghiệp 
a. Lập dự toán thu, chi ngân sách 

 Lập dự toán ngân sách là khâu mở đầu của một chu trình quản 
lý tài chính, đây là quá trình phân tích, đánh giá giữa khả năng và 
nhu cầu các nguồn tài chính để xây dựng các chỉ tiêu thu chi ngân 
sách hàng năm một cách đúng đắn, có căn cứ khoa học và thực tiễn. 

b. Tổ chức chấp hành dự toán thu, chi ngân sách 
Chấp hành dự toán là quá trình sử dụng tổng hợp các biện 

pháp kinh tế tài chính, hành chính nhằm biến các chỉ tiêu thu chi ghi 
trong dự toán ngân sách của đơn vị thành hiện thực. Trên cơ sở dự 
toán ngân sách được giao, các đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức 
triển khai thực hiện, đưa ra các biện pháp cần thiết đảm bảo hoàn 
thành tốt nhiệm vụ thu chi được giao đồng thời phải có kế hoạch sử 
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dụng kinh phí ngân sách theo đúng mục đích, chế độ, tiết kiệm và có 
hiệu quả. 

c. Quyết toán thu, chi ngân sách 
Quyết toán thu chi là công việc cuối cùng của chu trình quản 

lý tài chính. Đây là quá trình kiểm tra, tổng hợp số liệu về tình hình 
chấp hành dự toán trong kỳ và là cơ sở để phân tích, đánh giá kết quả 
chấp hành dự toán từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho các kỳ 
tiếp theo.  
1.2. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ 
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 

1.2.1. Nguyên tắc kế toán 
- Kế toán theo từng nguồn kinh phí – nguồn vốn: Nguồn 

kinh phí để phục vụ cho việc tổng hợp, đánh giá số liệu về các nhiệm 
vụ chi sử dụng nguồn kinh phí nhà nước cấp, các nguồn chi trong các 
đơn vị HCSN phải được hạch toán chi tiết theo từng chương, loại, 
khoản, mục phù hợp với mục lục ngân sách và phải đúng theo từng 
nguồn kinh phí được giao. 

- Kế toán chi tiêu: Kế toán chi tiêu trong đơn vị HCSN nhằm 
theo dõi việc sử dụng kinh phí trong kỳ gắn với chức năng, nhiệm vụ 
được giao trong kỳ. 

- Kế toán nhấn mạnh cơ sở tiền: Đối với hoạt động sự nghiệp 
việc ghi chép kế toán phần lớn dựa vào nguyên tắc cơ sở tiền, tức là 
mọi khoản thu chi từ nguồn ngân sách được ghi nhận tại thời điểm thu 
được tiền hoặc tại từng thời điểm chi tiền ra khỏi đơn vị.  

1.2.1. Tổ chức quy trình công tác kế toán 
a. Tổ chức chứng từ kế toán 
Trình tự luân chuyển chứng từ  kế toán trong đơn vị hành 

chính sự nghiệp bao gồm các bước như sau: 
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Sơ đồ 1.3. Quy trình tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán 

b. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 
Điều 24, Luật Kế toán quy định “đơn vị phải căn cứ vào hệ 

thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính quy định để chọn hệ thống 
tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị”. 

c. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 
Điều 25, Luật Kế toán định nghĩa “Sổ kế toán là phương tiện 

ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính 
đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán” 

Hiện nay các đơn vị HCSN đều phải mở sổ kế toán, ghi chép, 
quản lý, bảo quản, lưu trữ sổ kế toán theo quy định của Luật Kế 
toán, Quyết  định  số 19/2006/QĐ-BTC  ngày 30/03/2006 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính. Mỗi đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ kế 
toán cho một kỳ kế toán năm. Theo quy định hiện hành và tuỳ vào 
điều kiện và đặc điểm của đơn vị để lựa chọn một hình thức kế 
toán phù hợp. 

d. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 
Báo cáo kế toán là phương thức tổng hợp số liệu kế toán theo 

các chỉ tiêu kinh tế tài chính nhằm cung cấp thông tin theo nhu cầu 
cho các đối tượng sử dụng để ra các quyết định liên quan tới hoạt 
động của đơn vị. Báo cáo kế toán bao gồm báo cáo tài chính và báo 
cáo kế toán quản trị (báo cáo nội bộ). 

1.2.2. Công tác kế toán một số phần hành chủ yếu 
a. Kế toán nguồn kinh phí 
* Nội dung và quy trình thủ tục nguồn kinh phí  
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* Tổ chức chứng từ kế toán phải tuân theo trình tự quy định 
của chế độ kế toán. Chứng từ gồm Giấy rút dự toán, Hóa đơn, phiếu 
thu, biên lai thu phí lệ phí, giấy báo có… 

* Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán: 
Nguồn kinh phí phải được hạch toán chi tiết theo từng nguồn 

hình thành: NSNN, đơn vị cấp trên cấp, nhận viện trợ, tài trợ, thu sự 
nghiệp của đơn vị. Đồng thời phải hạch toán chi tiết, tách bạch 
nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay và kinh phí sự nghiệp năm trước. 

b. Kế toán chi kinh phí 
* Tổ chức chứng từ kế toán phải tuân theo trình tự quy định 

của chế độ kế toán. Đối với từng nội dung chi kế toán phải thực hiện 
việc kiểm soát chặt chẽ các khâu từ việc lập, tiếp nhận chứng từ đến 
việc phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách. 

* Phản ảnh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng 
hợp: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi kinh 
phí trong kỳ đều phải được phản ánh vào sổ sách và quyết toán với 
nguồn kinh phí hình thành trong kỳ. 

c. Kế toán TSCĐ 
* Tổ chức chứng từ: Tùy theo từng trường hợp mà kế toán sử 

dụng các chứng từ khác nhau. 
Kế toán tăng TSCĐ: các chứng từ thường sử dụng là Hóa đơn 

GTGT hay Hóa đơn bán hàng của người bán gửi đến, Biên bản giao 
nhận TSCĐ và các chứng từ khác có liên quan.  

Kế toán giảm TSCĐ: căn cứ vào Biên bản thanh lý TSCĐ, 
Quyết định và biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng mua bán TSCĐ. 

Kế toán kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ: căn cứ vào Biên bản 
đánh giá lại TSCĐ và biên bản kiểm kê tài sản cố định.  
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Kế toán hao mòn và khấu hao TSCĐ: căn cứ Bảng tính hao 
mòn TSCĐ làm cơ sở ghi sổ TSCĐ.  

* Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán  
- Kế toán tăng TSCĐ: mua mới TSCĐ, nhận từ cấp trên 
- Kế toán giảm TSCĐ: kế toán thanh lý, nhượng bán, kế toán 

điều chuyển TSCĐ 
- Kế toán kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ 
- Kế toán hao mòn TSCĐ 
- Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ 
1.2.3. Công tác kiểm kê, khóa sổ và quyết toán 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Tổ chức công tác kế toán khoa học sẽ góp phần quan trọng 

vào quá trình thu thập, xử lý thông tin phục vụ quản lý của đơn vị và 
có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sử dụng nguồn lực nhằm hoàn 
thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao của các đơn vị hành 
chính sự nghiệp. 

Trong chương này, tác giả đã phân tích đặc trưng cơ 
bản của đơn vị hành chính sự nghiệp để khẳng định vai trò, vị trí 
và tầm quan trọng của đơn vị hành chính sự nghiệp trong các 
hoạt động kinh tế xã hội. Tác giả cũng làm rõ nội dung quản lý tài 
chính và hệ thống hóa các nội dung cơ bản của công tác kế toán 
trong đơn vị hành chính sự nghiệp.  

Nghiên cứu lý luận chung về công tác kế toán là cơ sở để 
tiến hành phân tích thực trạng cũng như đưa ra các giải pháp 
hoàn thiện công tác kế toán tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam ở 
các chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN  

TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM 
2.1. TỔNG QUAN VỀ CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM 

2.1.1. Giới thiệu về Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 
a. Quá trình hình thành và phát triển của Cục Hải quan 

tỉnh Quảng Nam 
 Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết 
định số 87/2002/QĐ-TTg ngày 04/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ. 
Đơn vị nhận bàn giao từ Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và chính 
thức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Hải quan trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam từ ngày 20/8/2002. Ngày đầu thành lập đơn vị chỉ 
có 26 CBBC gồm 01 phòng tham mưu, 01 Đội Kiểm soát Hải quan 
và 02 Chi Cục. 

Qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Cục Hải quan tỉnh 
Quảng Nam không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, từng bước hoàn 
thiện bộ máy tổ chức gồm 7 đơn vị thuộc và trực thuộc (04 Chi cục, 
01 Đội Kiểm soát Hải quan, 02 phòng tham mưu), với 95 CBCC và 
hợp đồng lao động 68/CP. Đơn vị đã đạt những thành tích đáng kể 
trong công tác và hoạt động xã hội, đặc biệt thành tích thu thuế vượt 
trội góp phần quan trọng công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích Nhà nước, quyền 
và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam. 

b. Chức năng, nhiệm vụ của Cục hải quan tỉnh Quảng 
Nam 

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam là đơn vị trực thuộc Tổng cục 
Hải quan, có chức năng tổ chức thực hiện pháp luật của nhà nước về 
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hải quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn 
hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi về hải quan đối với hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. 

Cục Hải quan Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có 
liên quan và nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quyết định số 
15/2003/QĐ-BTC ngày 10/2/2003, Quyết định số 57/2007/QĐ-BTC 
ngày 29/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

2.1.2. Đặc điểm quản lý tài chính ở Cục Hải quan tỉnh 
Quảng Nam 

Quy chế chi tiêu này là căn cứ quản lý tài chính tại Cục Hải 
quan tỉnh Quảng Nam và cũng là cơ sở pháp lý để kho bạc Nhà nước 
tỉnh Quảng Nam kiểm soát chi tại đơn vị (Quy chế chi tiêu nội của 
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam ở phụ lục 2.1) 

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý ở Cục Hải quan tỉnh 
Quảng Nam 

a. Khái quát bộ máy quản lý của Cục Hải quan tỉnh Quảng 
Nam  

- Lãnh đạo: 01 Cục trưởng và 02 Phó Cục trưởng. 
- 02 Phòng tham mưu giúp việc Cục trưởng (Văn phòng và 

Phòng Nghiệp vụ); 04 Chi cục Hải quan (Chi cục Hải quan KCN 
Điện Nam Điện Ngọc; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà; Chi 
cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang; Chi cục KTSTQ) và 01 Đội 
Kiểm soát Hải quan. 

b. Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận 
2.1.4. Tổ chức kế toán ở Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 

 a. Tổ chức bộ máy kế toán 
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Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam áp dụng mô hình kế toán tập 
trung do quy mô, khối lượng công tác kế toán nhìn chung không 
nhiều, không phức tạp. Với mô hình này, đơn vị chỉ tổ chức một bộ 
phận Tài vụ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ công tác kế 
toán của đơn vị. 

b. Hình thức kế toán áp dụng 
Hiện nay hình thức kế toán áp dụng tại Cục Hải quan tỉnh 

Quảng Nam là hình thức kế toán trên máy vi tính và được thiết kế 
theo nguyên tắc của hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái. Phần mềm 
kế toán được sử dụng tại đơn vị là phần mềm kế toán HCSN 
IMASTC có đủ các sổ kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết cần thiết. 
2.2. LẬP DỰ TOÁN PHỤC VỤ QUẢN LÝ THU CHI NSNN TẠI 
CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM 

2.2.1. Lập dự toán thu 
Hằng năm, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thực hiện lập dự 

toán thu về lệ phí Hải quan để xác định số tiền thu được bổ sung vào 
nguồn kinh phí hoạt động. 

2.2.2. Lập dự toán chi 
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam lập dự toán chi theo từng 

mục lục ngân sách nhà nước theo từng nguồn chi (thường xuyên và 
không thường xuyên), gồm: 

- Dự toán chi thanh toán cho cá nhân 
- Dự toán chi hành chính, chi nghiệp vụ chuyên môn, chi khác 
- Dự toán chi đầu tư phát triển 
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2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CỤC HẢI 
QUAN TỈNH QUẢNG NAM 

2.3.1. Khái quát công tác kế toán tại Cục Hải quan tỉnh 
Quảng Nam  

Công tác kế toán tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam được tổ 

chức một cách thống nhất. Tất cả chứng từ phát sinh đều được tập 

trung về bộ phận kế toán. Kế toán các phần hành sẽ tiếp nhận chứng 

từ theo nội dung công việc được phân công. Sau đó, phản ánh các 

nghiệp vụ phát sinh vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết 

thực hiện trên phần mềm kế toán HCSN IMASTC thiết kế theo hình 

thức kế toán Nhật ký – Sổ cái. Cuối  năm, kế toán tiến hành rà soát 

số liệu, kiểm tra đối chiếu bảo đảm tính đúng đắn của số liệu, sau đó 

khóa sổ và tổng hợp lập báo cáo kế toán phục vụ công tác quyết toán 

cấp trên và quản trị nội bộ tại đơn vị. 

2.3.2. Công tác kế toán theo các phần hành chủ yếu ở 
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 

a. Kế toán nguồn kinh phí 
Nguồn kinh phí tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam gồm: 
- Nguồn ngân sách nhà nước cấp trên cơ sở dự toán đã được 

phê duyệt; 
- Nguồn khác: thu tiền lệ phí Hải quan. 
* Tổ chức chứng từ kế toán 
- Hầu hết các nghiệp vụ liên quan đến nguồn kinh phí đều 

được lập chứng từ đầy đủ số liên và có đầy đủ chữ ký theo quy định. 
- Quy trình luân chuyển chứng từ đối với nguồn NSNN được 

kiểm soát chặt chẽ thông qua KBNN. 
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* Phản ảnh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán 
 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến nguồn kinh 
phí được phản ánh kịp thời, đúng nguồn. Tuy nhiên, số kinh phí đã 
tạm ứng của Kho bạc và việc thanh toán số kinh phí tạm ứng trong 
thời gian dự toán chi ngân sách nhà nước chưa được giao, kế toán 
không theo dõi phản ánh vào sổ sách.  
   * Hệ thống sổ sách: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam mở sổ 
Nhật ký – Sổ cái để theo dõi nguồn kinh phí, không mở sổ chi tiết 
theo dõi nguồn kinh phí. 
 b. Kế toán chi kinh phí 

Chi kinh phí thực hiện tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 
bao gồm: 

- Chi từ nguồn NSNN cấp; 
- Chi từ nguồn thu lệ phí Hải quan. 
* Tổ chức chứng từ kế toán 
Các chứng từ bắt buộc theo quy định tại QĐ 19/2006/QĐ-

BTC, đơn vị tự lập các chứng từ bổ sung. Tuy nhiên có một số chứng 
từ chi được lập mà không tập hợp đủ chứng từ gốc đính kèm, các 
chứng từ được phân loại, sắp xếp, lưu trữ chưa khoa học không lưu 
theo một hình thức kế toán quy định.  

* Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán  
Kế toán đã phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên 

quan đến chi kinh phí đúng quy định. Tuy nhiên, một số khoản chi kế 
toán phản ánh chưa đúng mục lục ngân sách như khoản chi thanh 
toán tiền bồi dưỡng giảng viên thuê bên ngoài tập huấn trong hội 
nghị, thanh toán tiền phụ cấp thâm niên ngành Hải quan và phụ cấp 
thâm niên vượt khung, ... 

* Hệ thống sổ sách: Sổ sách để theo dõi chi kinh phí tại đơn 
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vị bao gồm sổ Nhật ký – Sổ cái và sổ chi tiết chi hoạt động theo mục 
lục ngân sách. 

c. Kế toán TSCĐ 
* Tổ chức chứng từ kế toán 
Về quy trình mua sắm TSCĐ tại Cục Hải quan tỉnh Quảng 

Nam chưa thật sự hợp lý, Bộ phận Tài vụ vừa thực hiện chức năng 
mua sắm TSCĐ vừa thực hiện chức năng thanh toán. 

Qua khảo sát, kế toán không lưu riêng bộ hồ sơ theo dõi TSCĐ 
mà kẹp vào chứng từ kế toán nên dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi, 
kiểm tra khi cần thiết.  

* Phản ảnh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán  
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TSCĐ như 

tăng TSCĐ, giảm TSCĐ, tính hao mòn, được kế toán ghi nhận và 
phản ảnh vào sổ sách theo hướng dẫn của chế độ kế toán. Tuy nhiên, 
một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan mua sắm TSCĐ, khi 
phát sinh kế toán phản ánh vào sổ sách chưa hợp lý, còn bị động lúng 
túng. Kế toán không tính và phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ vô hình 
vào sổ sách. 

* Hệ thống sổ kế toán  
Số liệu kế toán tổng hợp được theo dõi trên sổ Nhật Ký – Sổ 

cái, đơn vị không mở sổ chi tiết theo dõi TSCĐ. Sổ theo dõi tài sản cố 
định chỉ được lưu tại các đơn vị trực thuộc. 

2.3.3. Tổng hợp lập báo cáo kế toán ở Cục Hải quan tỉnh 
Quảng Nam 
 a. Lập báo cáo quyết toán với cấp trên 

Các báo cáo quyết toán tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 
trình bày số liệu có sự thống nhất và logic. Tuy nhiên, thuyết minh 
báo cáo tài chính tại đơn vị chỉ trình bày phần số liệu mà chưa trình 
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bày phần bằng lời văn.  
b. Lập báo cáo phục vụ quản trị nội bộ 
Báo cáo công khai tài chính: Hằng năm, sau khi có kết quả 

thẩm tra số liệu quyết toán của Vụ Tài vụ quản trị, đơn vị tiến hành 
thực hiện báo cáo công khai tài chính trên mạng nội bộ (netoffice).  
2.4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CỤC HẢI QUAN 
TỈNH QUẢNG NAM 

2.4.1. Những kết quả đạt được 
Công tác lập dự toán về cơ bản đơn vị đã tuân theo quy định 

của Nhà nước. Đơn vị đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ làm cơ sở 
cho việc quản lý tài chính tại đơn vị.  

Đã vận dụng đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành để 
phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đối với nguồn kinh phí 
NSNN cấp. 

Lập báo cáo quyết toán tuân thủ đầy đủ các biểu mẫu theo 
quy định, cơ bản đã cung cấp kịp thời thông tin cho quản lý ở đơn vị. 

2.4.2 Những tồn tại  
* Về công tác lập dự toán  
Quy trình lập dự toán chưa thực sự hợp lý, phương pháp lập 

dự toán của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam vẫn theo phương pháp dự 
toán dựa trên cơ sở quá khứ. 

* Về công tác kế toán 
- Về chứng từ kế toán còn những mặt tồn tại sau: 
Một số chứng từ chi được lập mà không tập hợp đủ chứng từ 

gốc đính kèm hoặc không được kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Công tác lưu trữ chứng từ chưa khoa 

học, hợp lý, không có tính hệ thống, xử lý chứng từ hết thời hạn lưu 

trữ chưa kịp thời. 
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- Về phản ánh nghiệp vụ phát sinh vào sổ sách kế toán 

Phần hành kế toán nguồn kinh phí: Số kinh phí đã tạm ứng 

của Kho bạc và việc thanh toán số kinh phí tạm ứng trong thời gian 

dự toán chi ngân sách nhà nước chưa được giao, kế toán không theo 

dõi phản ánh vào sổ sách.  

Phần hành kế toán chi kinh phí: Một số khoản chi theo mục 

lục ngân sách đơn vị phản ánh chưa đúng như khoản chi thanh toán 

tiền bồi dưỡng giảng viên thuê  bên ngoài tập huấn trong hội nghị; 

thanh toán tiền phụ cấp thâm niên và phụ cấp thâm niên vượt khung. 

Số thuế thu nhập cá nhân của CBCC hàng tháng đơn vị thực hiện 

khấu trừ từ lương để nộp vào ngân sách nhà nước nhưng không được 

phản ánh vào sổ sách kế toán. 

Phần hành kế toán TSCĐ: Thực tế nhiều TSCĐ tại đơn vị đã 

hết thời hạn sử dụng, hư hỏng nhưng kế toán đơn vị vẫn chưa thực 

hiện thanh lý. Việc phản ánh một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên 

quan đến TSCĐ chưa hợp lý, còn bị động lúng túng như việc phản 

ánh chi phí thẩm định giá TSCĐ phục vụ cho công tác đấu thầu.  

- Về lập báo cáo quyết toán: báo cáo quyết toán tại đơn vị 

chỉ mang tính chất tuân thủ, pháp lý mà chưa đi vào thuyết minh 

phân tích tình hình sử dụng kinh phí, tình hình sử dụng tài sản ở đơn 

vị. 

- Ứng dụng CNTT trong công tác kế toán còn có những bất 

cập như phần mềm kế toán tại đơn vị cho phép tất cả mọi người trong 

hệ thống có quyền truy cập, thay đổi hoặc xóa các nghiệp vụ dẫn đến 

vi phạm nguyên tắc bảo mật thông tin kế toán. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
Chương hai của Luận văn đã mô tả thực trạng tổ chức lập dự 

toán thu chi NSNN; công tác kế toán một số phần hành chủ yếu về 
chứng từ; phản ảnh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách và lập 
báo cáo kế toán. Có thể nhận thấy công tác kế toán ở Cục Hải quan 
tỉnh Quảng Nam đã phần nào đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông 
tin có tác động tích cực đến công tác quản lý tài chính của đơn vị. 
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế 
trong công tác kế toán mà luận văn sẽ đưa ra các giải pháp để hoàn 
thiện ở chương ba. 

CHƯƠNG 3 
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CỤC HẢI QUAN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

3.1. YÊU CẦU VÀ CƠ SỞ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ 
TOÁN TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM 

3.1.1. Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán tại Cục Hải 
quan tỉnh Quảng Nam  

- Hoàn thiện công tác kế toán phải đảm bảo tuân thủ nghiêm 
chỉnh các chính sách, quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Hoàn thiện công tác kế toán phải phù hợp với đặc điểm của 
đơn vị.  

- Hoàn thiện công tác kế toán phải tiến hành ở tất cả các 
khâu, các phần hành. 

- Hoàn thiện công tác kế toán phải trên cơ sở ứng dụng 
CNTT hiện đại. 

3.1.2. Cơ sở của việc hoàn thiện công tác kế toán tại Cục 
Hải quan tỉnh Quảng Nam 
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- Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 
16/12/2002; 

- Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003; 
- Thông tư số 104/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định bổ sung hệ thống mục lục NSNN; 
- Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ kế toán đơn vị HCSN. 
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

KẾ TOÁN TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM 
3.2.1. Hoàn thiện về công tác lập dự toán 
Phương pháp lập dự toán có thể kết hợp giữa phương pháp 

điều chỉnh từ số liệu quá khứ và phương pháp lập dự toán cấp không, 
trong đó cần chú trọng hơn việc áp dụng phương pháp lập dự toán 
cấp không. 

3.2.2. Hoàn thiện chứng từ kế toán 
Việc lập và tiếp nhận chứng từ tại Cục Hải quan tỉnh Quảng 

Nam phải được thực hiện hàng ngày, tránh tình trạng quá tải không 
thể kiểm tra đối chiếu, dễ dẫn đến sai sót trong quá trình ghi sổ kế 
toán. 

Để thống nhất mẫu biểu trong việc phản ánh các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh liên quan đến chi kinh phí tại Cục Hải quan tỉnh 
Quảng Nam, cần bổ sung, chỉnh sửa một số chứng từ cho phù hợp 
với đặc thù của đơn vị. 

Một số quy trình luân chuyển chứng từ liên quan đến phần 
hành kế toán chi kinh phí và phần hành kế toán TCSĐ chưa được 
hợp lý, cần hoàn thiện như sau: 

- Hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ thanh toán tiền lương. 
- Hoàn thiện quy trình luân chuyển mua sắm, sửa chữa TCSĐ. 
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Các chứng từ phải được phân loại và sắp xếp một cách khoa 
học theo trình tự thời gian và nội dung của chứng từ. Riêng kế toán 
tài sản cố định cần quan tâm đến việc lưu hồ sơ một cách khoa học, 
lưu theo hồ sơ công việc để dễ dàng cho công tác kiểm tra, quản lý. 

3.2.3. Hoàn thiện sổ kế toán trong xử lý thông tin kế toán 
 Để phản ánh đúng mục lục ngân sách theo Thông tư 
104/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định bổ sung hệ thống mục lục NSNN và quyết định số 33/2008/QĐ-
BTC ngày 02/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành 
hệ thống mục lục NSNN, kế toán phần hành chi kinh phí tại đơn vị 
cần chỉnh sửa một số tiểu mục đúng với nội dung chi như sau: 

- Đối với khoản chi thanh toán tiền bồi dưỡng giảng viên 
thuê bên ngoài tập huấn trong hội nghị phản ánh đúng vào mục 6650, 
tiểu mục là 6652 (Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên) trên sổ chi tiết 
hoạt động của đơn vị. 

- Tách thanh toán phụ cấp thâm niên và phụ cấp thâm niên 
vượt khung để phản ánh thành hai tiểu mục tương ứng là 6615 và 
6617 trên sổ chi tiết hoạt động của đơn vị.  
 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các phần 
hành tại đơn vị, kế toán phải phản ánh vào sổ sách kế toán như:  

- Đối với kế toán phần hành nguồn kinh phí: Khi nhận kinh 
phí tạm ứng ở Kho bạc, kế toán phản ánh vào sổ Nhật ký – Sổ cái ghi 
Nợ các tài khoản liên quan như TK 1111 – Tiền mặt, TK 66121 – 
Chi thường xuyên,... đối ứng Có TK 336 – Tạm ứng kinh phí. Khi 
thực hiện thanh toán tạm ứng, kế toán phản ánh vào sổ Nhật ký – Sổ 
cái bên Nợ TK 336 – Tạm ứng kinh phí, đối ứng Có các tại khoản: 
TK 46121 – Nguồn kinh thường xuyên, TK 46122 – Nguồn kinh phí 
không thường xuyên. Đồng thời kế toán còn phản ánh vào Có TK 
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008- Dự toán chi hoạt động (chi tiết dự toán chi thường xuyên và chi 
tiết dự toán chi không thường xuyên). 

- Đối với kế toán chi kinh phí: Kế toán phản ánh thuế TNCN 
của CBCC vào sổ Nhật ký – Sổ cái trên Có TK 3335 – Thuế thu 
nhập cá nhân đối ứng Nợ TK 334 – Phải trả công chức và Nợ TK 
3335 - Thuế thu nhập cá nhân đối ứng Có TK 111 – Tiền mặt, TK 
112 – Tiền gửi ngân hàng.  

- Đối với kế toán phần hành TSCĐ: Cuối năm, Kế toán phản 
ánh giá trị hao mòn TSCĐ vô hình vào sổ Nhật ký – Sổ cái ghi Nợ 
TK 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ, đối ứng Có TK 2142 
– Hao mòn TSCĐ vô hình. Kế toán cần phải thống nhất hạch toán và 
phản ánh vào sổ sách các chi phí phát sinh liên quan đến TSCĐ. 

3.2.4. Hoàn thiện báo cáo kế toán 
- Bổ sung hoàn thiện thuyết minh BCTC. Qua đó bảo đảm sự 

giải trình các nội dung được rõ ràng hơn. Thực hiện một số phân 
tích, chỉ ra tình hình thực hiện chi NSNN được tiết kiệm hay lãng 
phí.  

- Đề xuất đơn vị lập thêm báo cáo chi tiết phục vụ nhu cầu 
quản trị trong đơn vị, cụ thể là lập Báo cáo số dư chuyển năm sau. 
Qua báo cáo này, giúp Lãnh đạo đơn vị nắm bắt được tình hình tài 
chính vào cuối năm, để có kế hoạch sử dụng và quyết toán nguồn 
kinh phí trong năm tiếp theo. 

3.2.5. Hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin trong 
công tác kế toán 

- Tăng cường công tác kiểm tra phân quyền truy cập, bảo mật và 
an toàn dữ liệu phần mềm kế toán. 

- Tăng cường bổ sung trang bị phương tiện hiện đại, các thiết 
bị bảo vệ phòng máy tính của đơn vị và dự phòng, lưu trữ dữ liệu.  
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3.3. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI TỔNG CỤC HẢI QUAN ĐỂ THỰC 
HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 
TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM 

Thứ nhất, Tổng cục Hải quan cần ra văn bản hướng dẫn các 
đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. 

Thứ hai, Tổng cục Hải quan cần tổ chức các hội nghị thường 
niên để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác kế toán tài 
chính trong toàn ngành Hải quan. 

Thứ ba, trên cơ sở các văn bản quy định hiện hành, Tổng cục Hải 
quan cần tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, bồi dưỡng công 
tác quản lý kế toán để các đơn vị chủ động trong công tác  tổ chức kế toán 
của đơn vị mình. 

KẾT  LUẬN CHƯƠNG 3 
Thực tiễn công tác kế toán tại Cục Hải quan tỉnh Quảng 

Nam được trình bày ở chương 2 của Luận văn, để khắc phục những 
tồn tại trong công tác kế toán, trong chương 3, tác giả đã nêu ra yêu 
cầu hoàn thiện công tác kế toán tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam. 
Trên cơ sở đó đã đề xuất các giải pháp hợp lý, khoa học và có tính 
khả thi  nhằm hoàn thiện công tác kế toán góp phần quản lý, nâng 
cao hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí ở Cục Hải quan tỉnh 
Quảng Nam. Đồng thời trong chương này, tác giả cũng đưa ra một 
số kiến nghị đối với Tổng Cục Hải quan để đảm bảo điều kiện thực 
hiện các giải pháp đã nêu. 
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KẾT LUẬN CHUNG 
Hoàn thiện công tác kế toán trong các đơn vị HCSN nói 

chung và Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam nói riêng là yêu cầu cấp 
thiết trong quản lý điều hành của các đơn vị và cơ quan Nhà nước, 
đặc biệt trong giai đoạn hội nhập khu vực và quốc tế như hiện nay. 
Với kết quả nghiên cứu, luận văn đã làm sáng tỏ các vấn đề lý luận 
và thực tiễn như sau: 

 Thứ nhất, luận văn đã hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ 
bản về cơ chế quản lý tài chính và công tác kế toán trong các đơn vị 
HCSN. 

Thứ  hai, luận văn đã tập trung nghiên cứu thực trạng công 
tác lập dự toán và công tác kế toán tại Cục Hải quan tỉnh Quảng 
Nam. Qua nghiên cứu khảo sát thực tế, tác giả nhận thấy, công tác 
kế toán tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam mặc dù phần nào đã đáp 
ứng được yêu cầu về cung cấp thông tin tài chính trung thực, khách 
quan nhưng để cung cấp thông tin cho yêu cầu quản lý thì Cục Hải 
quan tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thực hiện được, các báo cáo còn 
mang tính hình thức. Từ kết quả khảo sát thực tế, luận văn đã phản 
ánh trung thực những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại 
trong công tác kế toán . 

Thứ ba, luận văn đã nêu ra các yêu cầu hoàn thiện, cơ sở 
hoàn thiện và đề xuất một số giải pháp khả thi hoàn thiện từng nội 
dung của công tác kế toán để quản lý nguồn lực tài chính, sử dụng 
nguồn kinh phí tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả.  

Các kết quả nghiên cứu về công tác kế toán tại Cục Hải quan 
tỉnh Quảng Nam của Luận văn là thực sự thiết thực và phù hợp với 
tình hình hoạt động tài chính tại đơn vị, góp phần làm cho công tác 
kế toán được hoàn thiện hơn trong thời gian tới. 


