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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Nghiệp vụ bán hàng - thu tiền rất phức tạp và được xem là chu 

trình cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Bán 
hàng – Thu tiền cần có sự phối hợp của nhiều bộ phận, phòng ban, là 
một khâu vô cùng quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy 
nhiên đây cũng là khâu có nhiều rủi ro và gian lận nhất nếu doanh 
nghiệp không có một hệ thống kiểm soát hữu hiệu. 

Công ty xăng dầu Bình Định kinh doanh trong lĩnh vực thương 
mại với mặt hàng giá trị lớn là xăng dầu. 

2. Mục đích nghiên cứu 
Đề ra các giải pháp thích hợp để tăng cường kiểm soát nội bộ 

chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty xăng dầu Bình Định. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu: Công tác KSNB chu trình bán hàng và 

thu tiền tại Công ty xăng dầu Bình Định. 
Phạm vi nghiên cứu: Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại Công 

ty xăng dầu Bình Định 
4. Phương pháp nghiên cứu 
Kết hợp giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn. Trên cơ 

sở đó sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp,… các số liệu từ tư 
liệu thực tếddeer làm rõ vấn đề cần nghiên cứu và đưa ra các giải pháp 
thực hiện. 
          Đóng góp của luận văn 

Luận văn đã nêu lên những bất cập và hạn chế đối với KSNB 
chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty xăng dầu Bình Định. Từ 
đó, đưa ra một số giải pháp tương đối hữu hiệu để khắc phục những 
hạn chế còn tồn tại trong thủ tục KSNB về bán hàng và thu tiền tại 
đơn vị. 
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5. Kết cấu của luận văn 
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kiểm soát nội bộ chu trình bán 

hàng – thu tiền. 
Chương 2: Thực trạng kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán 

hàng – thu tiền tại Công ty xăng dầu Bình Định 
Chương 3: Một số giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ chu 

trình bán hàng – thu tiền tại Công ty xăng dầu Bình Định. 
6. Tổng quan về đề tài nghiên cứu 
Qua tìm hiểu các tài liệu, tác giả đã đi sâu phân tích những 

thuận lợi và khó khăn về công tác “Kiểm soát nội bộ chu trình bán 
hàng và thu tiền tại Công ty xăng dầu Bình Định”. Tác giả dựa trên 
những luận chứng là nền tảng cơ sở lý luận của những đề tài đã 
nghiên cứu và trên cơ sở tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu, sách 
tham khảo về các lĩnh vực KSNB, kiểm toán nội bộ,… là những 
giáo trình giảng dạy tại các trường đại học kinh tế để tiến hành 
nghiên cứu. 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH 

BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 
1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ 

1.1.1 Khái niệm về kiểm soát nội bộ 
Theo quan điểm của ủy ban COSO (Committed Of Sponsoring 

Organization) – Ủy ban thuộc Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ chống gian 
lận báo cáo tài chính – thì: KSNB là một quá trình bị chi phối bởi 
Ban Giám đốc, Nhà quản lý và các nhân viên của đơn vị, được thiết 
kế để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu 
sau đây: 

Mục tiêu về sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động; 
Mục tiêu về sự tin cậy của báo cáo tài chính; 
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Mục tiêu về sự tuân thủ các quy định và luật pháp hiện hành. 
1.1.2 Mục tiêu cơ bản của kiểm soát nội bộ 
Bảo vệ tài sản của đơn vị; Đảm bảo độ tin cậy và trung thực 

của thông tin; Đảm bảo hiệu quả các hoạt động; Đảm bảo việc thực 
hiện các chế độ pháp lý 

1.1.3 Bản chất của kiểm soát nội bộ 
Bản chất của kiểm soát nội bộ được hiểu là việc lập kế hoạch 

và xây dựng các mục tiêu có liên quan trong đơn vị 
1.1.4 Chức năng của kiểm soát nội bộ 
Chức năng của kiểm soát nội bộ là giúp cho việc quản lý hoạt 

động của doanh nghiệp một cách hiệu quả; Bảo đảm các chế độ, 
quyết định quản lý được thực hiện đúng thể thức; Phát hiện kịp thời 
những vấn đề trong kinh doanh; Ngăn chặn, phát hiện kịp thời các 
sai phạm và gian lận trong các hoạt động, các bộ phận doanh nghiệp; 
Ghi chép kế toán đầy đủ, chính xác và đúng thể thức về nghiệp vụ và 
hoạt động kinh doanh; Đảm bảo việc lập các báo cáo tài chính kịp 
thời, hợp lệ và tuân theo các yêu cầu pháp định có liên quan; Bảo vệ 
tài sản và thông tin không bị lạm dụng và sử dụng sai mục đích. 

1.1.5 Các yếu tố cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ 
a. Môi trường kiểm soát: Quan điểm, cách thức điều hành của 

lãnh đạo, công tác kế hoạch; Tính trung thực và giá trị đạo đức; Cơ 
cấu tổ chức bộ máy, hệ thống chính sách quy chế, quy trình, thủ tục 
kiểm soát; Chính sách về nguồn nhân lực và quá trình thực hiện; Các 
nhân tô bên ngoài   

b. Hệ thống kế toán: là các quy định về kế toán và các thủ tục 
kế toán mà đơn vị được kiểm toán áp dụng để thực hiện ghi chép kế 
toán và lập báo cáo tài chính. 

c. Các thủ tục kiểm soát: Là toàn bộ các quá trình, các chính 
sách do các nhà quản lý thiết lập nhằm giúp đơn vị đạt được mục tiêu 
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kiểm soát.  
Dựa trên ba nguyên tắc: Nguyên tắc phân công phân nhiệm; 

Nguyên tắc bất kiêm nhiệm;  Nguyên tắc ủy quyền và phê chuẩn. 
Dựa trên ba nguyên tắc cơ bản trên, các thủ tục kiểm soát chủ yếu 

bao gồm: Thủ tục kiểm soát ngăn chặn; Thủ tục kiểm soát phát hiện; 
Thủ tục kiểm soát điều chỉnh 

d. Đánh giá rủi ro 
Đánh giá rủi ro là một trong những nội dung quan trọng của 

quản lý. Để thực hiện tốt cách thức đó, người quản lý phải đánh giá 
rủi ro, bao gồm rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát. 

e. Kiểm toán nội bộ  
Yếu tố cuối cùng của quá trình kiểm soát là việc xem xét lại 

cản thận liên tục đối với bốn thành phản đã nêu trên của kiểm soát 
nội bộ. 
1.2 KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU 
TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 

1.2.1 Một số vấn đề về chu trình bán hàng và thu tiền 
a. Khái niệm về chu trình bán hàng và thu tiền 
Chu trình bán hàng và thu tiền là giai đoạn cuối cùng của hoạt 

động sản xuất kinh doanh, là quá trình chuyển quyền sở hữu hàng 
hóa qua quá trình trao đổi hàng – tiền giữa doanh nghiệp với khách 
hàng của họ.  

b. Bản chất của chu trình bán hàng và thu tiền 
Chu trình bán hàng và thu tiền là quá trình chuyển quyền sở 

hữu hàng hóa qua quá trình trao đổi hàng tiền.  
c. Chức năng cơ bản của chu trình bán hàng và thu tiền 
Bán hàng và thu tiền là quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng 

hoá qua quá trình trao đổi hàng – tiền. Với ý nghĩa như vậy, quá trình 



 5 

này được bắt đầu từ một đơn đặt hàng của khách hàng và kết thúc bằng 
việc chuyển đổi hàng hoá thành tiền. 

d. Các rủi ro chủ yếu xảy ra trong chu trình bán hàng và thu 
tiền 

* Rủi ro về bán hàng: Rủi ro về đơn đặt hàng; Xuất hàng bán 
khi không được phép; Rủi ro về bán chịu; Rủi ro giao hàng; Xuất hoá 
đơn bán hàng không đúng giá, tính sai chiết khấu; Bán hàng nhưng 
không thu được tiền do khách hàng không có khả năng thanh toán 
hoặc có tiền nhưng không chịu thanh toán. 

* Rủi ro về thu tiền 
NVBH thu tiền của khách hàng nhưng chiếm dụng vốn của 

Công ty. 
NVBH không thu được tiền của khách hàng. 
* Rủi ro về ghi sổ kế toán 
Các nghiệp vụ bán hàng không được ghi chép đầy đủ, dẫn đến 

phản ánh thiếu doanh thu và các khoản phải thu. 
e. Nguyên tắc ghi nhận và đo lường doanh thu bán hàng 
Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu 

được trong kỳ kế toán. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 
Về nguyên tắc, cuối ký kế toán, doanh nghiệp phải xác định kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Toàn bộ doanh thu thực hiện trong kỳ kế toán 
được kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh. 

1.2.2 Nội dung kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng 
và thu tiền trong doanh nghiệp 

a. Mục tiêu kiểm soát nội bộ đối với bán hàng và thu tiền 
bán hàng 

Mục tiêu tổng quát là phải đảm bảo các nghiệp vụ bán hàng 
hóa cho khách hàng là có thật và thu được tiền khách hàng. 
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Mục tiêu cụ thể là: Các nghiệp vụ phải được phê chuẩn trước 
khi thực hiện, Các nghiệp vụ bán hàng thu tiền được ghi sổ phải có 
căn cứ pháp lý; Các nghiệp vụ phát sinh phải được ghi sổ đầy đủ; 
Các nghiệp vụ phải được đánh giá đúng đắn và ghi chép chính xác. 

b. Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát nội bộ chu trình bán 
hàng – thu tiền 

Các chứng từ và sổ kế toán phải thực hiện theo đúng nội dung, 
phương pháp lập, ký chứng từ theo đúng quy định của Luật kế toán 
và các văn bản quy phạm hiện hành: Đơn đặt hàng của khách hàng; 
Hợp đồng kinh tế; Lệnh bán hàng; Phiếu xuất kho; Chứng từ  vận 
chuyển; Hóa đơn bán hàng (Hóa đơn GTGT); Sổ nhật ký bán hàng; 
Giấy báo chuyển tiền; Sổ Nhật ký thu tiền mặt; Sổ Cái các khoản 
phải thu….. 

c. Thủ tục kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và 
thu tiền 

Kiểm soát quá trình tiếp nhận đơn đặt hàng của người mua: 
Tất cả các chứng từ đặt hàng trong nghiệp vụ bán hàng  phải được 
phê chuẩn, được ghi chép đầy đủ và phải được đánh số trước theo 
thứ tự.  

Kiểm soát xét duyệt bán chịu: Việc xét duyệt bán chịu cho 
khách hàng trước khi giao dịch được thực hiện là một thủ tục hết sức 
cần thiết. Do vậy khi quyết định bán chịu, các Doanh nghiệp thường 
quy định cụ thể như là một điều khoản thoả thuận trong hợp đồng 
kinh tế. 

 Kiểm soát xuất kho hàng hóa: Căn cứ phiếu xuất kho thủ 
kho tiến hành xuất kho hàng hoá giao cho người mua hoặc người vận 
chuyển để chuyển hàng đến cho người mua. 

Kiểm soát quá trình Lập hóa đơn bán hàng: 
Hoá đơn hợp lệ phải bao gồm đầy đủ các chữ ký theo quy định 
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như: người lập, người mua hàng, Thủ trưởng đơn vị. Các thủ tục 
kiểm soát bao gồm việc bộ phận lập hoá đơn phải kiểm tra sự phù 
hợp giữa các chứng từ liên quan như: Đơn đặt hàng, lệnh bán hàng, 
Phiếu xuất kho,…trước khi lập hoá đơn. 

Kiểm soát ghi sổ nghiệp vụ và theo dõi thanh toán: Doanh thu 
ghi sổ là doanh thu thực tế phát sinh, khoản phải thu khách hàng là 
số tiền thực tế khách hàng phải trả, số tiền ghi sổ là số tiền thực tế 
thu được và phải được phản ảnh đầy đủ, chính xác, kịp thời vào sổ 
sách kế.  

Thẩm định và xóa sổ khoản nợ phải thu không thu được: Các 
khoản nợ phải thu khó đòi chỉ được xóa sổ khi chắc chắn khách hàng 
mất khả năng thanh toán.  

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 
Chương 1 đã tổng hợp các vấn đề về lý luận cơ bản trong hệ 

thống KSNB đối với việc bán hàng và thu tiền trong doanh nghiệp. 
Đồng thời, tạo cơ sở cho việc nghiên cứu và phân tích tình hình thực 
tế KSNB tại doanh nghiệp giúp cho việc quản lý doanh nghiệp ngày 
một tốt và khoa học hơn. 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH  

BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU  
BÌNH ĐỊNH 

 
2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU 
BÌNH ĐỊNH 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty 
Tiền thân của Công ty xăng dầu Bình Định là Trạm xăng dầu 

Quy Nhơn, trực thuộc Công ty xăng dầu Đà Nẵng, chính thức đi vào 
hoạt động từ tháng 12/1975. 

Hiện nay, Công ty xăng dầu Bình Định có trụ sở đóng tại 85 
đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 
a. Chức năng của Công ty xăng dầu Bình Định 
Chức năng xuyên suốt trong quá trình hình thành và phát triển 

hơn 30 năm qua của Công ty là cung ứng và nay là kinh doanh để 
đáp ứng nhu cầu về xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu phục vụ cho sản 
xuất và đời sống nhân dân, cho nền kinh tế quốc dân, quốc phòng 
góp phần ổn định thị trường trong tỉnh và các tỉnh miền Trung trung 
bộ và Tây Nguyên. 

b. Nhiệm vụ của Công ty xăng dầu Bình Định 
Công ty xăng dầu Bình có nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, 

tăng cường mọi mặt công tác quản lý kinh doanh, tổ chức kinh doanh 
đạt hiệu quả, tăng năng suất. 

Xây dựng và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật để tăng cường 
năng lực và mở rộng mạng lưới kinh doanh.  
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Ngoài ra, Công ty xăng dầu Bình Định còn có nhiệm vụ bảo 
đảm nhu cầu xăng dầu cho việc phát triển kinh tế, an ninh quốc 
phòng và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn kinh doanh. 

2.1.3 Đặc điểm hoạt động chu trình bán hàng và thu tiền 
tại Công ty 

a.  Loại hình và các loại hàng hoá, dịch vụ kinh doanh chủ yếu 
của Công ty 

- Kinh doanh bán buôn, bán lẻ các loại xăng dầu, sản phẩm hoá 
dầu trên thị trường trong nước và xuất sang các thị trường khác 

- Kinh doanh khai thác cảng xăng dầu, kinh doanh vận tải 
xăng dầu bằng đường bộ, phục vụ cho việc bán xăng dầu trên thị 
trường... 

- Mua bán vật tư, thiết bị, phụ kiện phục vụ ngành xăng dầu, 
khí đốt và các ngành khác. 

- Dịch vụ đo lường, kiểm định thiết bị tồn chứa xăng dầu và các 
nhiên liệu khác 

- Dịch vụ cho thuê kho, bến bãi đỗ xe, gian hàng kiốt và các dịch 
vụ khác.  

b. Thị trường đầu vào và đầu ra của Công ty 
Công ty xăng dầu Bình Định phục vụ cho nhu cầu phát triển 

kinh tế, quốc phòng và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 5 tỉnh: 
Bình Định, Gia Lai, Kom Tum, Phú Yên, ĐăkLăk. 

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các công ty khác trực thuộc 
trong ngành mà Tập đoàn xăng dầu Việt Nam quản lý là nhà cung 
cấp chính chủ yếu. 

c. Phương thức tiêu thụ tại Công ty 
* Hệ thống phân phối: Chủ yếu là hệ thống phân phối các 

Tổng đại lý, Đại lý và bán lẻ.  
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* Phương thức bán hàng: Hai phương thức bán hàng chủ yếu 
là thanh toán ngay và thanh toán chậm. 

* Phương thức thanh toán 
- Bán hàng thanh toán bằng tiền mặt 
- Bán hàng thanh toán qua ngân hàng 

2.2 GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI 
CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH  

2.2.1 Môi trường kiểm soát tại Công ty xăng dầu Bình 
Định 

a. Quan điểm, cách thức điều hành và tư tưởng lãnh đạo của 
Công ty 

b. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 
c. Chính sách về nguồn nhân lực 
d. Công tác lập kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh 
e. Các nhân tố bên ngoài 
2.2.2 Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty xăng dầu Bình 

Định 
a. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 
Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo hình thức tập 

trung. Hầu hết công tác kế toán được thực hiện ở phòng Kế toán 
Công ty.  

b, Tổ chức thông tin kế toán phục vụ cho công tác KSNB chu 
trình bán hàng và thu tiền 

* Các chứng từ chủ yếu được sử dụng trong hoạt động bán 
hàng tại Công ty: Đơn đặt hàng của khách hàng; Phiếu xuất kho; 
Hợp đồng kinh tế; Biên bản giao nhận hàng hóa; Hoá đơn bán hàng; 
Phiếu thu; Giấy báo có của Ngân hàng; Báo cáo bán hàng - bán lẻ; 
Bảng kê nộp tiền hàng ngày; Bảng đối chiếu công nợ với khách 
hàng; Tổng hợp doanh số bán ra hàng tháng 
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* Tổ chức luân chuyển chứng từ 
c. Hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính 
- Hệ thống tài khoản: 
Hiện nay, Công ty đang sử dụng các tài khoản sau để theo dõi 

các nghiệp vụ bán hàng và thu tiền: TK 131, TK 51111, TK 51118, 
TK 3331, TK 111, TK 112, TK 139  

- Hệ thống sổ sách kế toán 
Hệ thống các sổ kế toán chi tiết, hệ thống các sổ kế toán tổng 

hợp, các Bảng kê bán hàng, Báo cáo doanh thu, Báo cáo chi tiết các 
khoản nợ phải thu khách hàng, thẻ kho hàng hoá, sổ quỹ tiền mặt,... 

- Hệ thống báo cáo tài chính 
Báo cáo bán hàng; Báo cáo chi tiết công nợ khách hàng; Báo cáo 

tổng hợp phân tích công nợ ,... Các bảng biểu trên được lập định kỳ 
hàng tháng, quý, năm theo quy định. 
2.3 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN 
HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH 
ĐỊNH 

2.3.1 Mục tiêu kiểm soát: Hiện nay, việc tuân thủ pháp luật 
và các quy định của Công ty, đặc biệt là những quy định trong việc 
kiểm soát chu trình bán hàng và thu tiền tại đơn vị chưa được tuân 
thủ nghiêm ngặt. 

2.3.2 Các quy định liên quan đến kiểm soát nội bộ chu 
trình bán hàng - thu tiền và phương thức bán hàng tại Công ty 

a. Các quy định liên quan đến kiểm soát nội bộ chu trình 
bán hàng và thu tiền  

2.3.3 Công tác kiểm soát  
- Quy định về chứng từ và sổ sách 

- Quy định về trách nhiệm các bộ phận lập chứng từ kế toán 
liên quan đến chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty 
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- Quy định về xét duyệt bán chịu  
b. Phương thức bán hàng tại Công ty 
Hiện nay, Công ty có hai phương thức bán hàng là bán buôn 

và bán lẻ.  
c. Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty 
d. Công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng  
Nội dung kiểm soát bán hàng tại Văn phòng Công ty được thể 

hiện qua các bước: Ký kết hợp đồng; Tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng; 
Xét duyệt bán chịu; Lập và kiểm tra hóa đơn; Chuyển giao hàng hóa. 

a1. Ký kết hợp đồng 
Để có thể đặt hàng tại Công ty xăng dầu Bình Định, khách 

hàng phải làm Đơn xin làm Đại lý, Tổng đại lý hoặc mua xăng dầu. 
Căn cứ vào đó cùng với những giấy tờ pháp lý liên quan phòng Kinh 
doanh sẽ tiến hành lập hợp đồng kinh tế, nó được xem là ràng buộc 
pháp lý giữa Công ty và khách hàng. 

Đối với khách hàng của Cửa hàng, Công ty sẽ trực tiếp ký hợp 
đồng và ủy quyền cho Cửa hàng xuất bán. 

a2. Tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng 
Khách hàng gửi đơn hàng trực tiếp qua điện thoại hoặc fax về 

phòng Kinh doanh. Căn cứ vào đơn đặt hàng, phòng Kinh doanh sẽ 
phát hành Lệnh xuất kho và giao cho người đại diện của khách hàng 
để đến Kho nhận hàng.  

* Nhận xét và đánh giá rủi ro kiểm soát 
- Nhân viên phòng Kinh doanh có thể ghi nhận sai đơn hàng. 
- Đơn hàng chưa được xét duyệt đã xuất hàng cho khách. 
- Đồng ý bán hàng nhưng không có khả năng cung ứng. 
a3. Xét duyệt công nợ 
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Công ty đang áp dụng mức xét duyệt bán chịu theo phương 
pháp “gối đầu” cho những khách hàng thân thiết, làm ăn có uy tín 
với Công ty.  

Khi nhận được đăng ký hàng của khách, Phòng kinh doanh sẽ 
phối hợp với Phòng Kế toán để xem xét công nợ. Nhân viên phòng 
Kinh doanh sẽ đưa nhu cầu mua hàng của khách cho Kế toán công 
nợ để kiểm tra khách hàng có vượt quá mức công nợ cho phép đã ghi 
trong hợp đồng hay không để lập Phiếu xuất kho. Nếu số dư công nợ 
vượt hạn mức cho phép, kế toán công nợ phải thông báo và xin ý 
kiến của Kế toán trưởng.  

* Nhận xét và đánh giá rủi ro: 
- Nhân viên bán hàng xuất hàng vượt hạn mức tín dụng cho phép 

dẫn đến công nợ cao trong khi không có sự đồng ý của lãnh đạo. 
- Khách hàng mất khả năng thanh toán.   
a4. Lập hóa đơn bán hàng, xuất kho và chuyển giao hàng 
• Tại văn phòng Công ty 
Tại Kho xăng dầu Quy Nhơn, sau khi kiểm tra tính hợp lệ của 

Lệnh xuất kho, các bộ phận của Kho sẽ phát hành Tích kê xuất hàng 
và cho xe vào kho nhận hàng.  

Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của Lệnh xuất kho và Tích kê xuất 
hàng, nhân viên phát hành hóa đơn tiến hành cập nhật đầy đủ các 
thông tin theo quy định như nhiệt độ, dung tích, chiều cao so với tấm 
mức,… và in hóa đơn GTGT. 

• Tại các Cửa hàng xăng dầu trực thuộc 
Cửa hàng trưởng chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động bán hàng và 

thu tiền tại cửa hàng mình và lập báo cáo bán hàng gửi về cho phòng 
kinh doanh. Đồng thời truyền số liệu từ phần mềm Quản lý cửa hàng về 
Công ty.  

Nhận xét và đánh giá rủi ro: 
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-  Các cửa hàng trưởng xuất hóa đơn bán hàng theo giá cũ để được 
hưởng chênh lệch giá khi có biến động tăng giá, làm ảnh hưởng một phần 
lợi nhuận Công ty 

a5. Kiểm soát ghi nhận doanh thu bán hàng  
Bao gồm các thủ tục kiểm soát việc cập nhật số liệu vào phần 

mềm đúng với số liệu ghi trên từng hóa đơn không. 
• Nhận xét và đánh giá rủi ro: 
- Doanh thu phản ánh không đúng với thực tế do ghi chép 

không đầy đủ, số liệu cập nhật không kịp thời. 
- Một vấn đề khác đặt ra nữa là khả năng xuất hiện rủi ro “mất 

doanh thu” tại các cửa hàng khi có biến động tăng giảm giá là rất 
lớn.  

b. Công tác kiểm soát nội bộ chu trình thu tiền 
b1.  Kiểm soát nợ phải thu khách hàng 
Phòng Kế toán theo dõi, kiểm tra công nợ, kết hợp với phòng 

Kinh doanh đôn đốc thu hồi công nợ, kiểm soát mọi công nợ phát sinh 
b2. Nghiệp vụ thu tiền mặt 
Tại Văn phòng Công ty: Tất cả các khách hàng đều thanh toán 

đều thanh toán tiền cho Công ty bằng hình thức chuyển khoản thông qua 
tài khoản của Công ty tại ngân hàng. 

Tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Đa số thu bằng tiền mặt. Khoảng 
2 đến 3 ngày các Cửa hàng nộp tiền mặt về Công ty một lần. 

b3. Nghiệp vụ thu tiền ngân hàng 
Việc thu tiền qua Ngân hàng ít rủi ro do vậy công tác kiểm soát 

tiền thu từ bán hàng qua ngân hàng đơn giản hơn vì đã có ba chủ thể độc 
lập với nhau trong quá trình kiểm soát là Công ty, Ngân hàng và khách 
hàng; khi có sai sót xảy ra dễ kiểm tra đối chiếu và điều chỉnh kịp thời. 
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2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI 
BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI 
CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH  

2.4.1. Những kết quả đạt được trong công tác kiểm soát nội 
bộ Chu trình bán hàng – thu tiền 

Về Môi trường kiểm soát: Ban lãnh đạo Công ty đã nhận thức 
rõ tầm quan trọng của công tác kiểm soát nội bộ nói chung và công 
tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền nói riêng nên đã 
chú trọng đến việc ban hành các văn bản về quy chế, quy định quản 
lý. Cơ cấu tổ chức được xây dựng hợp lý, đảm bảo cho sự điều hành 
và kiểm soát trực tiếp từ trên xuống và tạo điều kiện kiểm soát lẫn  
giữa các bộ phận liên quan giúp ngăn ngừa gian lận và sai xót có thể 
xảy ra trong khâu bán hàng – thu tiền. 

Công tác kế toán: Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức 
tường đối hoàn chỉnh với đội ngũ nhân viên có trình độ nghiệp vụ 
cao và kinh nghiệm làm việc lâu năm, được phân công nhiệm vụ rõ 
ràng. Việc ứng dụng phần mềm kế toán đã hỗ trợ nhiều cho công tác 
kế toán. Công tác lập, luân chuyển và ghi chép chứng từ kế toán 
được thực hiện tương đối tốt.  

2.4.2 Những hạn chế trong công tác kiểm soát nộ bộ đối với 
chu trình bán hàng – thu tiền 

Về môi trường kiểm soát: Cơ cấu tổ chức của Công ty chưa 
có bộ phận kiểm toán nội bộ. Hệ thống các quy chế kiểm soát của 
đơn vị chưa thực sự hữu hiệu. Các kế  hoạch của công ty có xây 
dựng nhưng dựa trên tình hình kinh doanh của năm trước mà xây 
dựng dẫn đến việc lập kế hoạch để gửi Tập đoàn không được chính 
xác. Mặt khác, Công ty chưa xây dựng các biện pháp cụ thể để thực 
hiện kế hoạch đặt ra. Không có các quy định về xử phạt thích hợp 
khi nhân viên vi phạm quy trình kiểm soát. 
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Về công tác kế toán 
Hệ thống thông tin chưa được tổ chức khoa học, chưa đáp ứng 

được yêu cầu kiểm soát. Kế toán Công ty chỉ theo dõi chứng từ hạch 
toán và kiểm tra số liệu sau khi nghiệp vụ bán hàng đã hoàn thành. 
Do đó hay xảy ra sai sót như công nợ khách hàng quá cao. Quy trình 
luân chuyển chứng từ và đối chiếu công nợ giữa khách hàng và các 
cửa hàng kinh doanh xăng dầu với phòng kế toán Công ty còn chậm. 

Về thủ tục kiểm soát 
Các thủ tục kiểm soát chưa toàn diện, chặt chẽ, phần lớn đi sâu 

về mảng kế toán, phần kiểm soát chưa được quy định thật đầy đủ, rõ 
ràng. Việc tiếp nhận đơn đặt hàng của khách hàng chưa thống nhất. 
Công tác thẩm định khách hàng chưa kiểm tra thực hiện đầy đủ trước 
khi ký hợp đồng. 

Phòng Kế toán không kiểm soát được công nợ khách tại thời 
điểm lấy hàng nên dễ dẫn đến tình trạng công nợ khách hàng vượt so 
với định mức.  

Công tác kiểm soát ghi nhận doanh thu bán hàng chưa được 
thường xuyên, không đảm bảo nguyên tắc kịp thời. 

Việc theo dõi đối chiếu các khoản thu với các chứng từ bán 
hàng, thu tiền, đối chiếu với ngân hàng về các khoản tiền bán hàng 
chưa được thường xuyên liên tục. Công tác đối chiếu công nợ hàng 
tháng giữa kế toán với khách hàng chưa tiến hành thường xuyên.  

Tình trạng Cửa hàng bán hàng thu tiền nhưng không nộp ngay 
về Công ty mà chiếm dụng tiền. 

Tình hình công nợ khách hàng lúc nào cũng quá cao, cuối năm 
Công ty phải lập một khoản tiền rất lớn để trích lập dự phòng những 
công nợ quá hạn, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty rất 
lớn nhưng Công ty chưa có biện pháp để kiểm soát. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
Trong chương 2 tác giả đã khái quát được đặc điểm tổ chức 

sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác kế toán đồng thời phân tích và 
đánh giá những thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và 
thu tiền tại Công ty xăng dầu Bình Định, qua đó tác giả đã làm rõ 
những khâu kiểm soát còn sơ hở, lỏng lẻo, chưa đáp ứng được mục 
tiêu kiểm soát mà Công ty cần khắc phục cũng như hoàn thiện trong 
thời gian đến về công tác bán hàng cũng như những thực trạng về 
công tác kiểm soát công nợ, thu tiền tại Công ty. Từ đó, làm cơ sở để 
đưa ra giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và 
thu tiền trong chương 3. 

 
CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG 
KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN 

TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH 
 

3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 
CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN 

Trong thời điểm hiện nay, để chạy theo mục tiêu lợi nhuận, có 
nhiều Công ty kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu đã thực hiện nhiều 
hành vi gian lận mà báo chí đã đưa tin trong thời gian vừa qua như 
đong thiếu hàng cho khách tại các Cửa hàng xăng dầu bán lẻ bằng 
cách gắn những thiết bị hiện đại hoặc thực hiện các thủ thuật trong 
bơm xăng dầu. Trong khi đó, Công ty chưa nhận thức một cách đầy 
đủ và chưa có biện pháp để ngăn ngừa những gian lận trên, điều này 
nếu xảy ra  sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty đối với khách 
hàng. 
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Hiện nay hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty xăng dầu Bình 
Định chưa thật sự hữu hiệu, còn nhiều hạn chế nhất định, làm cản trở sự 
phát triển của đơn vị Hệ thống các quy chế kiểm soát của Công ty còn 
kém hiệu lực và chưa đồng bộ vì các quy định quá chung chung, 
không chặt chẽ. Hệ thống thông tin chưa được tổ chức một cách khoa 
học, đặc biệt là hệ thống thông tin kế toán phục vụ công tác kế toán 
bán hàng thu tiền chưa phát huy được hiệu quả cao, ảnh hưởng đến 
việc quyết định quản lý của các cấp lãnh đạo. 

Tăng cường kiểm soát nội bộ là yêu cầu cấp bách để Công ty 
thực hiện thành công chiến lược phát triển của mình, tiếp tục phát 
triển bền vững trong tiến trình hội nhập, đạt được mục tiêu tăng 
trưởng của ngành, đẩy lùi các rủi ro và gian lận, nhất là trong kiểm 
soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền. 
3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI 
VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY 
XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH  

3.2.1. Hoàn thiện môi trường kiểm soát 
a. Hoàn thiện chính sách nhân sự 
Công ty cần phải tuyển dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ có 

chất lượng, bố trí đúng năng lực và ngành nghề đã được đào tạo 
nhằm từng bước thay thế dần đội ngũ cán bộ lâu năm của Công ty. 
Công ty cần chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển đúng 
hướng, có chọn lọc các cán bộ trực tiếp bán hàng và thu tiền, ngoài 
ra họ cần phải được đào tạo về kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn hóa 
làm cho mức độ thỏa mãn của khách hàng ngày càng cao. 

Cùng với chế độ trả lương cho người lao động, Công ty cần 
xây dựng chính sách cụ thể về khen thưởng xứng đáng, kịp thời cho 
các cán bộ hoạt động có hiệu quả, liên quan trực tiếp đến kết quả 
kinh doanh. Đồng thời cần có các quy định xử phạt nghiêm minh đối 
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khi nhân viên vi phạm để tránh hiện tượng thất thu và hạn chế những 
tiêu cực phát sinh.  

b. Công tác lập kế hoạch  
Kế hoạch hằng năm được chia thành quý, tháng. Bên cạnh đó, 

Công ty cần theo dõi thường xuyên, sâu sát, giám sát tiến độ và chất 
lượng công việc khi thực hiện kế hoạch ở tất cả các phòng, ban, đơn 
vị trực thuộc theo từng tháng, cũng có thể từng tuần để từ đó thấy 
được các bộ phận có thực hiện theo đúng kế hoạch hay không. Công 
ty cần phải quy định thống nhất hệ thống mẫu biểu, báo cáo có liên 
quan chặt chẽ, trùng khớp nhau, dễ thực hiện để khi đối chiếu dễ 
phát hiện ra những lỗi sai sót. Nếu phát hiện có bộ phận không thực 
hiện theo kế hoạch, cần tìm hiểu nguyên nhân từ đâu. Trong trường 
hợp phát hiện có bộ phận cố ý không thực hiện đúng kế hoạch, làm ảnh 
hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc khi thực hiện kế hoạch thì cũng 
đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời như kiểm điểm, trừ lương thưởng,...  

c. Tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ 
Công ty cần thiết nên thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ độc 

lập với các Phòng chức năng của Công ty với các nội dung cụ thể 
như sau: 

Về mô hình tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ: Bộ phận kiểm 
toán của đơn vị nên thành lập gồm 4 người. Bộ phận kiểm toán phải 
được tổ chức độc lập với các phòng ban, bộ phận khác trong đơn vị, 
chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc.  

Về nội dung công việc của bộ phận kiểm toán nội bộ: 
Đối với việc kiểm soát chu trình bán hàng và thu tiền thì bộ 

phận kiểm toán phải chủ động rà soát để sửa đổi hoặc ban hành mới 
các quy chế nội bộ liên quan đến việc kiểm tra, kiểm soát chu trình 
bán hàng và thu tiền. Đồng thời tiến hành các cuộc kiểm tra đột xuất 
việc bán hàng và thu nộp tiền hàng tại các Cửa hàng về Công ty.  
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3.2.2. Hoàn thiện công tác kế toán phục vụ cho kiểm soát 
nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty xăng dầu Bình 
Định 

a. Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán phục vụ KSNB bán 
hàng thu tiền 

Cần xây dựng quy chế hoạt động của Phòng kế toán tài chính 
cũng như các bộ phận kế toán trực thuộc với những quy định chặt chẽ, 
phù hợp trong từng giai đoạn. 

Công ty nên luân chuyển các vị trí kế toán để một kế toán có 
thể kiêm nhiệm làm được nhiều công . 

Hệ thống kế toán của Công ty hiện đang hoạt động khá đồng 
bộ. Tuy nhiên, trong điều kiện quy mô hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty ngày càng mở rộng và phát triển, nghiệp vụ kinh 
tế phát sinh ngày càng phức tạp thì hệ thống thông tin kế toán hiện 
nay sẽ không đáp ứng tính kịp thời và chính xác. Điều này đòi hỏi 
Công ty cần xây dựng và nâng cấp hệ thống xử lý thông tin bằng 
máy tính với chương trình ứng dụng cần thiết, phù hợp với các hoạt 
động kinh tế đang diễn ra tại Công ty.  

b. Hoàn thiện trình tự luân chuyển chứng từ 
Việc lập chứng từ kế toán của Công ty cần được thiết kế lại để 

phục vụ công tác kiểm soát chu trình bán hàng thu tiền được tốt hơn 
và phải tuân thủ các nguyên tắc: Chứng từ phải được đánh số liên 
tiếp để tạo điều kiện cho việc tra cứu, kiểm tra, kiểm soát được dễ 
dàng đồng thời tránh sự thất lạc chứng từ; các chứng từ phải được 
lập ngày vào lúc nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc ngay sau đó càng 
sớm càng tốt; Các chứng từ phải đơn giản và dễ hiểu.  

Hoàn thiện đơn đặt hàng: Đơn đặt hàng cần có chữ ký của 
lãnh đạo đơn vị đặt mua hàng, phải được đánh số thứ tự, ghi vào sổ 
theo dõi và phải có chữ ký của Trưởng phòng Kinh doanh. 
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Phiếu xuất kho: Phiếu xuất kho phải ghi công nợ khách hàng 
để khi Kế toán trưởng ký có thể kiểm soát được tình hình doanh thu 
cũng như công nợ khách hàng. 

Hóa đơn bán hàng: Hóa đơn bán hàng là chứng từ phản ánh 
rõ nhất nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp. Hóa đơn bán hàng 
phải có chữ ký của Trưởng kho. 

Cần thiết phải quy định thời gian và thủ tục trong việc luân 
chuyển chứng từ.  

c. Hoàn thiện hệ thống các báo cáo liên quan đến chu trình 
bán hàng –thu tiền 

Ngoài các mẫu báo cáo theo quy định, Công ty nên quy định 
thêm các báo cáo để phản ánh các chỉ tiêu cơ bản: Báo cáo tổng hợp đơn 
đặt hàng của khách hàng, Báo cáo tổng hợp phân tích công nợ từng 
khách hàng theo tháng, Báo cáo tổng hợp doanh thu hàng tháng của 
từng cửa hàng trực thuộc và doanh thu khách hàng bán buôn, đại lý. 

3.2.3. Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ đối với chu 
trình bán hàng – thu tiền tại Công ty xăng dầu Bình Định 

a. Hoàn thiện thủ tục xét duyệt bán chịu đối với khách hàng 
Công ty xây dựng các quy định cụ thể trong việc xét duyệt bán 

chịu nếu cán bộ nào xét duyệt bán hàng không thu được nợ thì nhân 
viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường, chịu trách nhiệm trước pháp 
luật. Công ty cần xây dựng khâu thẩm định khách hàng trước khi ký hợp 
đồng bán hàng. Công ty cần quy định khi lập Lệnh xuất kho, Phòng 
Kinh doanh chuyển sang Kế toán công nợ ghi số nợ thực tế tại thời điểm 
đó để Kế toán trưởng khi ký Lệnh nắm được công nợ của khách. Bên 
cạnh đó toàn bộ việc bán hàng cho khách hàng kế toán cũng phải tham 
gia để kiểm soát chặc chẽ tình hình bán hàng và thu tiền. 
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b. Hoàn thiện thủ tục kiểm soát doanh thu bán hàng 
Công ty nên quy định tất cả các nghiệp vụ bán hàng khi xảy ra, 

phòng kinh doanh phải trình kế toán ký vào Phiếu xuất kho khi xuất 
bán hàng cho khách đồng thời phải vô số liệu một cách kịp thời và 
ngược lại phòng kế toán cũng phải vô số liệu một cách kịp thời khi 
tiền khách hàng chuyển. Kế toán công nợ phải tiến hành vào sổ theo 
dõi thủ công thay vì chỉ tin số liệu trên máy. 

Để cho các cửa hàng được chủ động trong việc bán hàng, 
Công ty vẫn tiếp tục phân cấp quyền quyết định kinh doanh cho các 
cửa hàng trưởng theo phương thức khoán doanh số dưới sự giám sát 
của Công ty. Công ty cũng cần có quy định về chế độ báo cáo định 
kỳ về doanh số bán hàng, hóa đơn GTGT phải được cập nhật nhanh 
chóng kịp thời, đồng thời quy định về xử phạt nặng đối với trường 
hợp không làm đúng như theo quy định đã công bố. Khi có thay đổi 
giá hội đồng kiểm kê phải đi kiểm kê một cách kịp thời để nắm bắt 
được doanh số, hàng tồn kho một cách kịp thời ngay tại thời điểm 
thay đổi giá.  

c. Hoàn thiện thủ tục kiểm soát nợ phải thu khách hàng 
Công ty cần áp dụng một số chính sách khuyến khích thanh 

toán tiền mua hàng như chiết khấu thanh toán khi khách hàng mua 
thanh toán ngay. Kế toán theo dõi công nợ có nhiệm vụ cập nhập số 
liệu một cách thường xuyên, kịp thời và lên báo cáo công nợ 15 ngày 
với lãnh đạo để đôn đốc thu hồi nợ.  

Công ty cần kiểm soát chặt chẽ công nợ Cửa hàng bằng cách 
quy định cụ thể việc xuất hóa đơn và truyền số liệu về Công ty kịp 
thời. Phòng Kinh doanh sẽ tiến hành xem tồn kho tại bể của các Cửa 
hàng và phòng Kế toán tiến hành tạm tính công nợ Cửa hàng theo số 
liệu Cửa hàng truyền và số tiền nộp trong ngày. Cửa hàng chỉ được 
nợ theo hợp đồng ủy quyền Công ty đã ký. 
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Hiện nay, việc kiểm tra đối chiếu công nợ giữa kế toán với 
khách hàng không thường xuyên, cuối năm kế toán mới đi trực tiếp 
kiểm tra đối chiếu với khách hàng một lần, do đó khi phát hiện gian 
lận, sai xót xảy ra cũng đã là một thời gian khá dài nên rất khó theo 
dõi và xử lý. Do đó hàng tháng kế toán công nợ phải đi đối chiếu xác 
nhận công nợ với khách hàng và Cửa hàng.  

d. Hoàn thiện thủ tục kiểm soát thu tiền bán hàng bằng tiền mặt 
Công ty cần quy định tất cả các cửa hàng cuối ngày phải lên 

báo cáo bán hàng và truyền số liệu hàng ngày để kế toán theo dõi. 
Cửa hàng trưởng phải nộp tiền về Công ty ngay ngày hôm sau. Trên 
cơ sở đó, kế toán tính được công nợ tại thời điểm hiện tại để xem 
Cửa hàng có chiếm dụng vốn không. 

Công ty cần phải tiến hành kiểm kê đột xuất về lượng hàng tồn 
kho, để từ đó xem xét việc của hàng trưởng lên báo cáo bán hàng và 
lượng tiền nộp về có khớp nhau không và cần phải sử phạt nặng khi 
bị phát hiện nếu có gian lận.  

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Từ những thực trạng phân tích của chương 2, trong chương 3 
tác giả đã nêu được sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát nội bộ 
chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty xăng dầu Bình Định. Đồng 
thời, đưa ra một số giải pháp về KSNB chu trình bán hàng – thu tiền 
giúp cho Công tác quản lý của Công ty ngày một hoàn thiện hơn. 
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KẾT LUẬN 

Trước xu thế hội nhập và phát triển, các doanh nghiệp Việt 
Nam cần phải chú trọng hơn nữa công tác quản lý doanh nghiệp 
nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt 
hiệu quả cao, tăng cường sức cạnh tranh và từng bước khẳng định vị 
thế của mình trên mọi lĩnh vực. Để làm được điều đó, các doanh 
nghiệp cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm 
đảm bảo sự chính xác của các thông tin tài chính như doanh thu, chi 
phí.... làm căn cứ để đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý.  

Là một đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, các mặt 
hàng Công ty kinh doanh đều mang giá trị lớn và nhạy cảm đối với 
sự biến động của thị trường về giá cả cũng như chính sách bán hàng. 
Kiểm soát nội bộ là một trong những công tác quản lý mà Công ty 
cần phải hoàn thiện để có thể quản lý tốt hơn và giảm thiểu thất thoát 
về tài chính cho Công ty. Nhận thức được tầm quan trọng đó, luận 
văn đã đi sâu nghiên cứu, phân tích những thực trạng còn tồn tại của 
Công ty, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn từ đó tìm ra giải pháp để 
tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và 
thu tiền tại Công ty xăng dầu Bình Định giúp công ty ngày một hoàn 
thiện hơn về công tác quản lý tại đơn vị. 

Mong rằng, kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ được áp dụng 
nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý về hệ thống KSNB chu 
trình bán hàng – thu tiền tại Công ty. 
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