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MỞ ĐẦU 
 

1.  Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, công nghệ thông tin đang được ứng dụng rộng rãi 

trong mọi lĩnh vực, ngành nghề trong đời sống xã hội. Việc ứng dụng 

công nghệ thông tin không chỉ góp phần tích cực giúp tăng trưởng, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà còn làm thay đổi cả phương thức quản 

lý, học tập và làm việc của con người cũng như phương thức kinh 

doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp khai thác tối đa năng lực 

sản xuất kinh doanh. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý 

nói chung và công tác kế toán nói riêng là một xu thế tất yếu của các 

doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế ngày nay. Theo thống 

kê của Bộ Thông tin và truyền thông năm 2011, tỷ lệ các doanh 

nghiệp sử dụng phần mềm kế toán tăng từ 79% lên 89%, phần mềm 

văn phòng tăng từ 88% đến 95%. Hầu hết các doanh nghiệp thường 

sử dụng hệ thống phần mềm đặc thù riêng lẻ phục vụ cho từng bộ 

phận riêng biệt khác nhau. Các phần mềm này thường không kết nối 

được với nhau. Để phục vụ nhu cầu quản lý của từng bộ phận, một 

thông tin có thể được nhập đi nhập lại nhiều lần tại các bộ phận khác 

nhau. Việc nhập liệu nhiều lần như vậy dễ dẫn đến sai sót đồng thời 

giảm năng suất làm việc của nhân viên. 

ERP là một hệ thống phần mềm tích hợp nhiều phân hệ chức 

năng cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng khác nhau tùy theo nhu 

cầu và cho phép quản lý nguồn lực tại doanh nghiệp một cách hiệu 

quả. Khác với các phần mềm kế toán khác, ERP giúp cho công tác kế 
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toán khắc phục được những hạn chế về mặt không gian và cung cấp 

thông tin nhanh chóng và đáng tin cậy nhờ tính thống nhất của cơ sở 

dữ liệu. Với tư duy mới, ERP được xem là một giải pháp tối ưu được 

nhiều doanh nghiệp hiện nay quan tâm. 

Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim được thành lập từ 

năm 1992 với mong muốn trở thành công ty hàng đầu Việt Nam 

trong lĩnh vực bán lẻ và kinh doanh Trung tâm thương mại đã lựa 

chọn ERP như một công cụ hỗ trợ công ty thực hiện sứ mệnh của 

mình. Xuất phát từ nhận thức đó, tác giả đã chọn đề tài là “Tổ chức 

hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty cổ 

phần Thương mại Nguyễn Kim” làm đề tài luận văn của mình. Đề 

tài này sẽ đưa ra các phương hướng hoàn thiện hệ thống thông tin kế 

toán tại công ty phù hợp với định hướng ERP để thực hiện sứ mệnh 

mà công ty đề ra. 

2.  Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài xoay quanh các vấn đề: 

- Hệ thống hóa các lý luận về ERP và tổ chức hệ thống thông 

tin kế toán. 

- Phân tích và đánh giá thực trạng ứng dụng ERP vào công tác 

tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Công ty cổ phần thương mại 

Nguyễn Kim. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường khả năng ứng dụng 

ERP thành công và tạo ra sự tác động tích cực của ERP đến công tác 

tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Nguyễn Kim. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tổ chức hệ thống thông tin 

kế toán tại Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim trên cơ sở ứng 

dụng phần mềm ERP. 

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu tổ chức hệ 

thống thông tin kế toán trong lĩnh vực Trading (Kinh doanh trung tâm 

thương mại điện máy) của Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng nguồn tài liệu cho việc nghiên cứu từ các tạp 

chí kế toán, các báo cáo khoa học, giáo trình trong ngành kế toán và 

công nghệ thông tin cùng với một số website có uy tín trên mạng 

internet. Bên cạnh đó, đề tài còn dựa vào các số liệu, chính sách, chế 

độ, quy định và thông tin thực tế về hệ thống thông tin kế toán tại 

Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim cũng. 

Đề tài sử dụng nhiều phương pháp cụ thể như nghiên cứu điều 

tra, phỏng vấn, quan sát trực tiếp thực trạng hệ thống thông tin kế 

toán tại Công ty. Đồng thời kết hợp với phương pháp tổng hợp, phân 

tích, đánh giá, tư duy logic… 

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

Ø Về mặt lý luận 

Hiện nay chưa có một giáo trình tài liệu chính thống nào đề 

cập sâu về hệ thống ERP dưới góc độ hệ thống thông tin kế toán. 

Điều này gây hoang mang và cản trở quá trình tìm hiểu, tiếp cận giải 

pháp quản lý tối ưu với những người làm công tác kế toán. Với yêu 

cầu đó, đề tài đã hệ thống hóa những kiến thức cơ bản nền tảng về hệ 

thống ERP cũng như hệ thống thông tin kế toán, sự khác biệt khi ứng 
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dụng ERP trong tổ chức hệ thống thông tin kế toán với hệ thống 

thông tin truyền thống làm tài liệu tham khảo cho học sinh, sinh viên 

chuyên ngành kế toán, các kế toán viên và doanh nghiệp quan tâm. 

Ø Về mặt thực tiễn 

Đề tài đã xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc 

ứng dụng ERP vào công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán của 

doanh nghiệp thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống 

thông tin kế toán tại Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim. 

Từ đó, đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả 

của phần mềm ERP trong công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán 

tại Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim. 

6. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn 

gồm ba chương: 

Chương 1: Lý luận cơ bản về hệ thống thông tin kế toán theo 

định hướng ERP 

Chương 2: Thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại 

Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim 

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thông 

tin kế toán tại Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim theo định 

hướng ERP. 

7. Tổng quan đề tài 

Để hoàn thành đề tài này, tác giả đã tham khảo một số tài liệu 

liên quan đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại một số doanh 

nghiệp nói chung và công tác ứng dụng ERP vào tổ chức hệ thống 

thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nói riêng, bao gồm: 
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- Đề tài Luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện hệ thống thông tin kế 

toán theo định hướng ERP tại công ty cổ phần vận tải biển Đà 

Nẵng” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hà được thông qua năm 2010 đã 

nêu lên được cơ sở lý luận chung về hệ thống thông tin kế toán và 

những vấn đề cơ bản về ERP. Đồng thời, thông qua thực trạng hệ 

thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại công ty cổ phần vận 

tải biển Đà Nẵng, nêu lên những ưu và nhược điểm từ đó đưa ra các 

giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán. Song đề tài vẫn chưa 

đi vào tìm hiểu cách thức tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong 

điều kiện ứng dụng ERP. 

- Năm 2011, tác giả Trần Thị Thanh Thúy đã được thông qua 

đề tài luận văn về “Tình hình ứng dụng ERP và sự tác động của ERP 

đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp Việt 

Nam”. Đề tài cho thấy được cái nhìn tổng quan về công tác ứng dụng 

hệ thống ERP tại các doanh nghiệp ở địa bàn miền Nam Việt Nam , 

những thành công và hạn chế cần khắc phục của những doanh nghiệp 

này. Đồng thời, đề tài cũng thống kê được các yếu tố ảnh hưởng đến 

tình hình ứng dụng ERP tại các doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp 

tăng cường khả năng ứng dụng ERP thành công tại các doanh nghiệp 

hiện nay. 

- Đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán trong điều kiện ứng 

dụng ERP tại bệnh viện C Đà Nẵng” của tác giả Nguyễn Thị Thùy 

Anh đã tổng hợp khá đầy đủ những lý thuyết cơ bản về hệ thống 

thông tin kế toán cũng như hệ thống phần mềm ERP, và quy trình 

ứng dụng ERP vào hệ thống thông tin kế toán, đưa ra được giải pháp 

nâng cao hiệu quả ứng dụng ERP vào công tác kế toán tại bệnh viện. 
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Qua những đề tài trên, tác giả nhận thấy hiện này vẫn chưa có 

một đề tài tìm hiểu về phương pháp tổ chức hệ thống thông tin kế 

toán tại doanh nghiệp thương mại trong điều kiện ứng dụng ERP. Từ 

đó, tác giả đã quyết định chọn đề tài “Tổ chức hệ thống thông tin kế 

toán quản trị theo định hướng ERP tại Công ty cổ phần thương 

mại Nguyễn Kim” để góp phần hoàn thiện và tăng cường hiệu quả 

của việc ứng dụng ERP vào tổ chức hệ thống thông tin kế toán bao 

gồm cả kế toán tài chính và kế toán quản trị tại các doanh nghiệp 

thương mại. 
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CHƯƠNG 1 
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN 

KẾ TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG ERP 
2.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 

2.1.1. Khái niệm về hệ thống thông tin kế toán 
Hệ thống thông tin kế toán (Accouting Information System – 

AIS) là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống thông tin 
quản trị trong doanh nghiệp với mục tiêu cung cấp đầy đủ thông tin 
một cách kịp thời, nhanh chóng, chính xác về tình hình tài chính của 
doanh nghiệp. 

2.1.2. Mối quan hệ giữa hệ thống thông tin kế toán với các 
hệ thống thông tin khác trong doanh nghiệp 

Trong doanh nghiệp, ngoài hệ thống thông tin kế toán còn có 
các hệ thống thông tin chức năng khác như hệ thống thông tin nhân 
sự, hệ thống thông tin bán hàng, hệ thống thông tin sản xuất, hệ 
thống thông tin tài chính. Những hệ thống thông tin này tồn tại song 
song và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau để cùng thực hiện một 
mục tiêu chung – thu thập, xử lý và cung cấp thông tin nhằm đảm 
bảo cho hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả. 
2.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ERP (ENTERPRISE 
RESOURCE PLANNING) 

2.2.1. Khái niệm ERP 
ERP là viết tắt của “Enterpise Resource Planning” được dịch 

là “Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp”. Theo định nghĩa 
ERP Việt Nam, thì ERP được hiểu là “một hệ thống ứng dụng đa 
phân hệ giúp tổ chức, doanh nghiệp quản lý các nguồn lực và điều 
hành tác nghiệp. 
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2.2.2. Đặc trưng của phần mềm ERP 
Đặc trưng của phần mềm ERP là có cấu trúc phân hệ (module). 

Phần mềm có cấu trúc phân hệ là phần mềm tập hợp nhiều phần mềm 
riêng lẻ, mỗi phần mềm có một chức năng riêng nhưng do bản chất của 
hệ thống ERP, chúng kết nối với nhau để tự động chia sẽ thông tin với 
các phân hệ khác nhau nhằm tạo nên một hệ thống mạnh hơn. 

2.2.3. Tầm quan trọng của phần mềm ERP 
- Rút gọn thủ tục giấy tờ, nâng cao năng suất lao động; 
- Kiểm soát dữ liệu và thông tin chặt chẽ, tập trung; 
- Nâng cao hiệu quả xử lý và chia sẻ nguồn lực thông tin; 
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh; 
- Tối ưu hóa chiến lược kinh doanh; 
- Thay đổi quan điểm, phong cách làm việc của nhân viên. 

2.3. TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO 
ĐỊNH HƯỚNG ERP TRONG DOANH NGHIỆP 

2.3.1. Đặc điểm của doanh nghiệp thương mại 
2.3.2. Tổ chức hệ thống chứng từ và quy trình luân chuyển 

chứng từ 
a. Hệ thống chứng từ 
Trong điều kiện ứng dụng ERP, hệ thống chứng từ của doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng trên nhiều phương diện: nội dung lập và xét 
duyệt chứng từ, hình thức của chứng từ, số liên được lập. 

b. Quy trình luân chuyển chứng từ 
2.3.3. Tổ chức cơ sở dữ liệu và mã hóa dữ liệu 
a. Tổ chức cơ sở dữ liệu 
Các tập tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu kế toán có thể được 

phân thành các tập tin hệ thống, tập tin danh mục từ điển, các tập tin 
biến động, các tập tin tồn và các tập tin báo cáo. 
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b. Mã hóa dữ liệu 
Khái niệm bộ mã 
Mã hóa là phương pháp để biến thông tin từ dạng bình thường 

sang dạng thông tin không thể hiểu được nếu không có phương tiện 
giải mã. 

Mục tiêu và sự cần thiết của mã hóa dữ liệu 
- Nhận diện rõ ràng, không nhập nhằng 
- Biểu diễn bằng ký hiệu ngắn gọn 
- Biểu diễn nhiều thuộc tính của đối tượng 
Các phương pháp xây dựng bộ mã 
Tùy thuộc vào mức độ đơn giản hoặc phức tạp của việc thiết 

kế các yếu tố cấu thành, bộ mã có thể được chia thành hai nhóm mã 
sơ đẳng và mã phức tạp: 

Những đặc tính cần có của bộ mã 
- Tính uyển chuyển sống lâu 
- Tính duy nhất và kén chọn 
- Tính chất tiện lợi khi sử dụng 
Cách thức tiến hành công tác mã hóa 
- Bước 1: Xác định vấn đề phải giải quyết 
- Bước 2: Lựa chọn giải pháp mã hóa 
- Bước 3: Triển khai và kiểm tra giải pháp mã hóa 
2.3.4. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 
Ngoài hệ thống tài khoản mà Bộ Tài chính ban hành, doanh 

nghiệp có thể xây dựng một hệ thống tài khoản với nhiều chiều thông 
tin. Cấu trúc hệ thống tài khoản linh hoạt giúp nhà quản lý doanh 
nghiệp có thể dễ dàng phân tích và quản lý tài chính với mọi quy mô. 

2.3.5. Tổ chức thông tin trong doanh nghiệp 
a. Chu trình doanh thu 
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Hình 1.4: Mối quan hệ giữa các bộ phận trong chu trình doanh thu 

b. Chu trình cung ứng 

Hình 1.5: Mối quan hệ giữa các bộ phận trong chu trình cung ứng 
c. Chu trình chuyển đổi 
Chu trình chuyển đổi là quá trình biến đổi các yếu tố đầu vào 

trở thành đầu ra của doanh nghiệp được xem như chiếc cầu nối giữa 
chu trình cung ứng và chu trình doanh thu. 
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d. Chu trình tài chính 
Chức năng chính của chu trình tài chính là huy động vốn và 

sử dụng nguồn vốn đó một cách có hiệu quả. Vì vậy, hệ thống 
thông tin kế toán trong chu trình tài chính có nhiệm vụ ghi nhận 
tất cả các hoạt động liên quan đến việc huy động vốn cũng như 
theo dõi, cung cấp thông tin về tình hình và sự biến động của từng 
loại tài sản, phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu 
quả tài sản của doanh nghiệp. 

2.3.6. Tổ chức hệ thống sổ sách và báo cáo kế toán 
a. Hệ thống sổ sách 
Doanh nghiệp cần thiết phải sử dụng nhiều loại sổ kế toán 

khác nhau cả về kết cấu, nội dung tạo thành một hệ thống sổ kế toán. 
b. Hệ thống báo cáo 
Báo cáo kế toán là sản phẩm cuối cùng của quá trình kế toán 

tại doanh nghiệp. Thông qua báo cáo kế toán, nhà quản trị có thể 
kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh đồng thời phân tích, lập kế 
hoạch, đưa ra quyết định chiến lược. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Trong chương này, tác giả đã phân tích những lý luận cơ bản 

về hệ thống thông tin kế toán, hệ thống phần mềm ERP cũng như 
công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng 
ERP tại các doanh nghiệp thương mại. Từ đó, làm rõ tầm quan trọng 
của việc ứng dụng hệ thống phần mềm ERP vào trong hệ thống 
thông tin của doanh nghiệp. Việc nghiên cứu lý luận chung về công 
tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP là cơ sở 
để tác giả tiếp tục tiến hành phân tích thực trạng cũng như đưa ra giải 
pháp nhằm tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP 
tại Nguyễn Kim. 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG 
 THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM 
 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY NGUYỄN KIM 
2.1.1.  Lịch sử hình thành và phát triển 
Vào năm 1992, công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim đã 

ra đời dưới tên gọi Cửa hàng Kinh doanh Điện – Điện từ - Điện lạnh 
chuyên bán sỉ và lẻ các mặt hàng điện, điện tử, điện lạnh cho người 
tiêu dùng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ. 

Đến năm 2007, Nguyễn Kim lại một lần nữa đổi tên thành 
Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim với số vốn điều lệ lên 
đến 300 tỷ đồng và duy trì tên gọi đó cho đến nay. 

2.1.2.  Triết lý kinh doanh, tầm nhìn, sứ mạng 
Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim đã xây dựng cho 

mình một triết lý kinh doanh “Tất cả cho khách hàng, khách hàng 
cho tất cả” với mong muốn trở thành công ty số 1 cách biệt tại Việt 
Nam trong lĩnh vực bán lẻ và kinh doanh Trung tâm Thương mại. 

2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 
Hiện nay, hoạt động kinh doanh của Nguyễn Kim được chia 

làm hai mảng là Holding (đầu tư) và Trading (kinh doanh). 
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 
Ø Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý: 
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Hình 2.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Nguyễn Kim 
Ø Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận 
2.1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.3: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Nguyễn Kim 
2.1.6.  Các chính sách, quy định về công tác kế toán áp dụng 
- Năm tài chính của Nguyễn Kim bắt đầu từ tháng 4 hàng 

năm, tức là bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 hàng năm và kết thúc vào ngày 
31 tháng 3 hàng năm. 

KẾ TOÁN TRUNG TÂM 
Kế toán trưởng đơn vị cấp trên 

Bộ phận 
tài chính 

Bộ phận kế toán 
hoạt động thực 
hiện ở cấp trên 

Bộ phận kế toán 
tổng hợp cho 
đơn vị trực 

ĐƠN VỊ TRỰC 
THUỘC  

Kế toán phần hành Kế toán quầy Thủ quỹ 
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2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ 
TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM 

2.2.1.  Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin 
Hiện nay, Nguyễn Kim tổ chức đội ngũ nhân viên CNTT 

chuyên biệt thực hiện thiết kế, xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
CNTT cho toàn hệ thống Nguyễn Kim với các dịch vụ như: Điện 
thoại nội bộ, Email nội bộ, Hệ thống phần mềm AM, Họp trực tuyến, 
Làm việc từ xa. Trong đó hệ thống phần mềm AM chính là phần 
mềm ERP với 13 phân hệ phần mềm liên kết với nhau. 

2.2.2. Thực trạng xây dựng hệ thống chứng từ kế toán 
Qua khảo sát sơ bộ, có thể thấy Nguyễn Kim đã tổ chức lập và 

luân chuyển chứng từ khá đầy đủ, hạn chế công tác nhập liệu thủ công 
dẫn đến tăng độ chính xác của thông tin cung cấp. Tuy nhiên, tất cả các 
trình tự luân chuyển chứng từ không đươc quy định thành văn bản cụ 
thể để thực hiện thống nhất mà tùy thuộc vào kinh nghiệm xử lý nghiệp 
vụ của người đứng đầu các bộ phận có liên quan. 

2.2.3. Thực trạng tổ chức cơ sở dữ liệu và mã hóa dữ liệu 
a. Thực trạng tổ chức cơ sở dữ liệu 
Hệ thống phần mềm ERP được xây dựng trên nền tảng ngôn 

ngữ phát triển và lập trình đối tượng MS Visual Studino.Net, 
database (cơ sở dữ liệu) MS SQL 2008, và một số dữ liệu được lưu 
thủ công các file bằng Excel. 

b. Thực trạng công tác mã hóa dữ liệu 
Ø Mã khách hàng 
Ø Mã nhân viên 
Ø Mã hàng hóa 
2.2.4. Thực trạng tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 
Nguyễn Kim căn cứ vào hệ thống tài khoản được quy định tại 

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành để xây 



15 

dựng hệ thống tài khoản. Bên cạnh đó, xây dựng thêm các tài khoản 
chi tiết phục vụ cho nhu cầu theo dõi, hạch toán chi tiết tại công ty. 

2.2.5. Thực trạng các quy trình quản lý 
a. Quy trình bán hàng thu tiền 
+ Bán lẻ tại quầy 

 
Hình 2.6: Lưu đồ quy trình bán hàng ðối với khách hàng cá nhân 

+ Bán hàng theo hợp đồng 

 
Hình 2.9: Lưu đồ quy trình bán hàng đối với doanh nghiệp 
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+ Quy trình xử lý các nghiệp vụ đổi, trả hàng 
- Trường hợp khách hàng đổi, trả hàng trong ngày. 
- Trường hợp khách hàng đổi, trả hàng sau ngày mua hàng. 
b. Quy trình mua hàng 

 
Hình 2.11: Lưu đồ quy trình mua hàng tại Nguyễn Kim 
c. Quy trình nhân sự, tiền lương 

 
Hình 2.12: Lưu đồ quy trình nhân sự, tiền lương tại Nguyễn Kim 
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d. Quy trình hạch toán tổng hợp và lập báo cáo 
- Liên kết số liệu từ tất cả các phân hệ kế toán chi tiết: kế 

toán mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán chi phí, kế toán công nợ 
kiêm thủ quỹ. 

- Thực hiện các bút toán khóa sổ, kết chuyển, phân bổ, điều 
chỉnh tự động phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính. 

2.2.6. Thực trạng tổ chức hệ thống báo cáo 
Hệ thống báo cáo được xây dựng sơ xài, chỉ chú trọng xây 

dựng hệ thống báo cáo tài chính. 
2.2.7. Thực trạng công tác kiểm soát thông tin 
Một nhân viên trong Nguyễn Kim được quy định về những 

quyền cơ bản và phân quyền sử dụng các dịch vụ trên mạng. 
2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG 
TIN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY NGUYỄN KIM 

2.3.1. Ưu điểm của hệ thống thông tin kế toán tại Nguyễn Kim 
Có sự liên kết số liệu giữa các phân hệ phần mềm, đồng thời 

giảm thiểu được quy trình xử lý thủ công, hầu hết mọi nguồn thông 
tin và mọi công việc đều được xử lý thông qua hệ thống mạng máy 
tính; Công tác tổ chức đã đáp ứng được một phần yêu cầu về thông 
tin, giúp cho nhà quản lý có được các thông tin và số liệu cần thiết 
trong quá trình ra quyết định. 

2.3.2. Những tồn tại của hệ thống thông tin kế toán tại 
Nguyễn Kim 

- Công tác tổ chức hệ thống thông tin chỉ áp dụng cho mảng 
Trading còn mảng Holding không có sự kết nối; 

- Hệ thống phần mềm do nội lực phát triển nên chưa được 
thẩm định tính minh bạch số liệu, hệ thống đầy đủ những báo cáo 
chưa có nhiều và số liệu báo cáo vẫn còn sai lệch; 
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- Chưa áp dụng bút toán hạch toán đảo trong việc xử lý số liệu 
và công tác trả hàng; Quy trình bán hàng và thu tiền vẫn chưa xem 
xét đến thông tin về hạn mức tín dụng, chưa quy định rõ quyền hạn 
và nhiệm vụ của nhân viên kinh doanh tổng hợp và nhân viên bán 
hàng. Ngoài ra, Nguyễn Kim vẫn chưa xây dựng quy trình chuẩn về 
bán hàng online trong khi website Nguyễn Kim có chức năng này; 

- Chưa xây dựng được quy trình đánh giá nhà cung cấp, không 
cập nhật báo giá vào hệ thống và không cần thông qua xét duyệt của 
cấp có thẩm quyền; 

- Chưa quan tâm đúng mực đến báo cáo kế toán quản trị. 
 
 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
Trong nội dung chương 2, tác giả đã trình bày thực trạng tổ 

chức hệ thống thông tin kế toán tại Công ty cổ phần thương mại 
Nguyễn Kim, trong đó nghiên cứu tập về công tác ứng dụng hệ thống 
phần mềm ERP. Bên cạnh những thành tựu như đã nêu ở trên, hệ 
thống ERP vẫn còn những hạn chế nhất định như việc xây dựng bộ 
mã còn đơn giản, đồng thời Nguyễn Kim vẫn chưa quan tâm đúng 
mực đến công tác kế toán quản trị cũng như chưa có phân hệ phần 
mềm kế toán quản trị… 

Từ đó, tác giả nhận thấy để phát huy tối đa hiệu quả của hệ 
thống phần mềm ERP cần thiết phải có các giải pháp, kiến nghị 
nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng 
ERP tại công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim trong thời tới. 
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CHƯƠNG 3 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN 

KẾ TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG ERP TẠI CÔNG TY 
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM 

 
3.1. CĂN CỨ TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 
THEO ĐỊNH HƯỚNG ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM 

Mặc dù, Nguyễn Kim đã thực hiện ứng dụng ERP vào tổ chức 
hệ thống thông tin kế toán song công tác tổ chức vẫn còn nhiều hạn 
chế cần khắc phục. Vì vậy, tất yếu phải hoàn thiện công tác tổ chức 
hệ thống thông tin kế toán tại Nguyễn Kim theo định hướng ERP để 
phát huy được tối đa hiệu quả của hệ thống phần mềm ERP trong 
công tác quản lý hoạt động kinh doanh. 
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG 
THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG ERP TẠI 
CÔNG TY NGUYỄN KIM 

3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại các trung tâm 

 
Hình 3.1: Hoàn thiện bộ máy kế toán tại các trung tâm chi nhánh 
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3.2.2. Hoàn thiện tổ chức cơ sở dữ liệu và mã hóa dữ liệu 
a. Hoàn thiện tổ chức cơ sở dữ liệu 
b. Hoàn thiện bộ mã 
3.2.3. Hoàn thiện tổ chức các quy trình quản lý tại Nguyễn Kim 
a. Hoàn thiện quy trình bán hàng thu tiền 
Hoàn thiện chức năng xét duyệt đơn đặt hàng trong quy 

trình bán hàng có hợp đồng 

 
Hình 3.2: Hoàn thiện quy trình xét duyệt đơn đặt hàng theo hợp đồng 

Hoàn thiện quy trình bán hàng online 
- Khách hàng đặt hàng có thể nằm rải rác ở khắp các tỉnh, thành 

phố trên cả nước. Nên khi khách hàng đặt hàng cho phép khách hàng 
lựa chọn trung tâm (chi nhánh) Nguyễn Kim cụ thể để mua hàng. 

- Trước khi xác nhận đơn đặt hàng cần cho khách hàng xác 
nhận lại các thông tin trong đơn đặt hàng như địa chỉ người mua, số 
điện thoại người mua, địa chỉ giao hàng, thời gian giao hàng, món 
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hàng lựa chọn và tổng số tiền phải thanh toán hay chương trình 
khuyến mãi nếu có. 

Xây dựng mối liên kết giữa các phân hệ phần mềm 

 
Hình 3.5: Hoàn thiện mối quan hệ giữa các phân hệ phần mềm 

trong quy trình bán hàng thu tiền 
Thiết kế bút toán đảo cho nghiệp vụ trả hàng 
Đối với nghiệp vụ trả hàng trong ngày đối với những mặt hàng 

bị lỗi kỹ thuật, Nguyễn Kim thực hiện xóa nghiệp vụ đó, hủy hóa 
đơn xem như nghiệp vụ chưa từng xảy ra. Trong khi đó hệ thống 
ERP với ý nghĩa là một hệ thống phản ánh trung thực nhất các hoạt 
động kinh tế phát sinh trong một tổ chức kinh tế, không cho phép 
người dùng xóa bất kỳ một bút toán nào đã hạch toán vào hệ thống. 

1. Hoàn thiện quy trình mua hàng 

 
Hình 3.5: Lưu đồ hoàn thiện quy trình mua hàng tại Nguyễn Kim 
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2. Xây dựng phân hệ phần mềm MAC 
Hệ thống thông tin kế toán tại Nguyễn Kim chỉ mới giải quyết 

được vấn đề cung cấp thông tin cũng như lập báo cáo tài chính, còn 
các công tác kế toán quản trị chưa được quan tâm và chú trọng đúng 
mực. Báo cáo kế toán quản trị còn ít và sơ sài. Chính vì vậy, tác giả 
đề xuất Nguyễn Kim nên thiết kế xây dựng một phân hệ phần mềm 
MAC (Management Accounting) – Kế toán quản trị song song bên 
cạnh phần mềm ACC – Quản lý tài chính. 

3.2.4.  Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hệ thống thông tin kế 
toán trong điều kiện ứng dụng ERP 

Ø Kiểm soát công tác quản lý 
- Kiểm soát quá trình phân quyền để có thể truy cứu trách 

nhiệm từ đó đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế sai sót. 
- Phân hệ phần mềm EMS – Quản lý điều hành cho phép 

theo dõi quá trình xét duyệt, cũng như thể hiện ý kiến của các cá 
nhân xét duyệt để từ đó truy cứu trách nhiệm. 

Ø Kiểm soát công tác kế toán 
- Hàng tháng, trong vòng 10 ngày kế toán phải hoàn tất mọi 

báo cáo vì số liệu sẽ được khóa trong vòng 10 ngày nên sau 10 ngày 
dù muốn chỉnh sửa hoặc lập báo cáo cũng không thể. 

- Thực hiện kiểm kê định kỳ để đối chiếu với thông tin về 
tài sản từ đó đưa ra biện pháp xử lý đối với các trường hợp thất 
thoát tài sản. 

3.2.5. Các giải pháp khác 
- Xây dựng chương trình đánh giá hệ thống ERP 
- Xây dựng chương trình làm việc từ xa 
- Xây dựng hệ thống ERP cho cả mảng Holding 
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3.3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN 
THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO 
ĐỊNH HƯỚNG ERP TẠI NGUYỄN KIM 

- Nâng cấp hệ thống đường truyền mạng, hệ thống mạng vẫn 
còn chậm đôi khi còn bị nghẽn mạng; 

- Đào tạo kiến thức về CNTT cho toàn thể nhân viên trong 
công ty; 

- Văn bản hóa các quy định, quy trình quản lý nghiệp vụ cho 
toàn thể nhân viên; 

- Chấp nhận chi phí đầu tư lớn để xây dựng cơ sở vật chất 
cũng như đào tạo nhân viên. 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trên cơ sở thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại 
Nguyễn Kim, tác giả đã mạnh dạn đưa ra các đề xuất của bản thân 
như hoàn thiện bộ máy kế toán tại các trung tâm địa phương, hoàn 
thiện hệ thống chứng từ, cơ sở dữ liệu và xây dựng lại bộ mã đối 
tượng quản lý; đồng thời hoàn thiện tổ chức thông tin theo định 
hướng ERP qua các quy trình quản lý, xây dựng thêm phân hệ phần 
mềm MAC – Kế toán quản trị,… 

Với những đề xuất của tác giả, hi vọng phần nào góp vai trò 
hoàn thiện quy trình tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Nguyễn 
Kim, từ đó tạo nền tảng cho bộ máy quản lý phát huy hiệu quả và 
nâng cao khả năng cạnh tranh của Nguyễn Kim trên thị trường điện 
máy. 
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KẾT LUẬN 
 
ERP là một công cụ hiệu quả giúp doanh nghiệp nâng cao 

năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập quốc tế. đây không chỉ là 
một giải pháp công nghệ mà là sự thay đổi về tư duy quản lý mới. 
Đây không chỉ là một giải pháp cộng nghệ mà là sự thay đổi tư duy 
quản lý mới. 

Qua nghiên cứu đề tài, tác giả đã hệ thống hóa một cách rõ nét 
các khái niệm về hệ thống thông tin kế toán cũng như hệ thống ERP, 
sự khác biệt khi ứng dụng hệ thống ERP trong tổ chức hệ thống 
thông tin kế toán tại doanh nghiệp. Đồng thời, thu thập, khảo sát các 
dữ liệu liên quan đến thực tế công tác tổ chức hệ thống thông tin kế 
toán theo định hướng ERP tại Công ty cổ phần thương mại Nguyễn 
Kim. Để từ đó, đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện công tác ứng 
dụng phần mềm ERP vào tổ chức hệ thống thông tin kế toán. Mong 
muốn thông qua đó góp phần tăng cường hiệu quả tổ chức thông tin 
trong Công ty, giúp ban giám đốc có được nguồn thông tin thống 
nhất, chính xác, kịp thời và nhanh chóng để đưa ra các quyết định 
quản trị hữu ích củng cố lợi thế cạnh tranh của Nguyễn Kim trên thị 
trường nội địa. 
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