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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tổ chức công tác kế toán là sự thiết lập mối quan hệ qua lại giữa 

các yếu tố cấu thành hệ thống kế toán để phát huy tối đa vai trò của kế 

toán trong công tác quản lý tài chính. Chính vì vậy, tổ chức công tác 

kế toán khoa học sẽ góp phần quan trọng vào việc thu thập, xử lý 

thông tin, giúp lãnh đạo đơn vị đưa ra những quyết định đúng đắn và 

kịp thời; ảnh hưởng đến kết quả sử dụng các nguồn lực nhằm hoàn 

thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao của các đơn vị sự nghiệp. 

Với vai trò đó, công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp phải có kế 

hoạch tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu thông qua hệ thống 

chứng từ, tài khoản, sổ sách, báo cáo để quản lý và để kiểm soát nguồn 

kinh phí; tình hình sử dụng quyết toán kinh phí; tình hình quản lý và 

sử dụng các loại vật tư tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, 

chi; thực hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước ở đơn vị. Công 

tác kế toán được Nhà nước sử dụng như một công cụ sắc bén trong 

việc quản lý NSNN, góp phần đắc lực tăng cường kiểm soát việc sử 

dụng nguồn ngân sách một cách tiết kiệm và hiệu quả cao. 

Ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng được thành lập vào năm 

1981 tiền thân là Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Năm 1997 

được chia tách và trở thành Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng. Trải qua 

20 năm hoạt động, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã trưởng thành 

vượt bậc, gắn bó hơn với nhiêm vụ chung của thành phố, kết quả 

công tác đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu chung của 

thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an 

ninh, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

của thành phố, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà 

nước và pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
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pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. Từ đó, vị trí, vai trò của Sở 

Tư pháp TP Đà Nẵng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của 

thành phố tiếp tục được khẳng định, vị thế của ngành Tư pháp thành 

phố ngày càng được củng cố, tăng cường, các đơn vị thuộc Sở Tư 

Pháp TP Đà Nẵng đến nay đều được kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm 

đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quản lý hiệu quả nguồn 

kinh phí nhà nước và nguồn thu sự nghiệp tại mỗi đơn vị.  

Thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của 

Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập, Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đã 

chứng tỏ công tác kế toán của các đơn vị sự nghiệp luôn được chú 

trọng, đòi hỏi tổ chức thực hiện chặt chẽ và ngày càng chuyên 

nghiệp. Hiện tại, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp cũng đa 

dạng về hình thức tự chủ trong điều kiện đổi mới về cơ chế tài chính 

có đơn vị tự  chủ hoàn toàn như các phòng công chứng, nhưng cũng 

có những đơn vị còn được ngân sách đảm bảo chi thường xuyên như 

Trung tâm trợ giúp pháp lý, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. 

Mặc dù công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp 

TP Đà Nẵng đã và đang tuân thủ theo đúng quy định, cơ bản đáp ứng 

được các yêu cầu chung, phát huy vai trò là công cụ quan trọng trong 

quản lý kinh tế tài chính trong đơn vị nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, 

bất cập, chưa có sự thống nhất chung về hệ thống khuôn khổ pháp lý; 

tổ chức bộ máy kế toán chưa khoa học, vận dụng phương pháp kế 

toán về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản, hệ 

thống sổ sách, hệ thống báo cáo chưa phát huy hiệu quả tối đa. Vì 

vậy, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị 
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sự nghiệp thuộc Sở Tƣ pháp thành phố Đà Nẵng” để nghiên cứu. 

Đề tài này có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao chất lượng quản 

lý tài chính, sử dụng tài sản công, nguồn kinh phí NSNN, nguồn thu 

sự nghiệp tại các đơn vị một cách hiệu quả hơn.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Phân tích đánh giá công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng và vai trò quản lý về công tác kế toán 

của Văn phòng Sở trong điều kiện đổi mới cơ chế tài chính. 

- Đưa ra những phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện 

công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp TP Đà 

Nẵng. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Các nội dung liên quan đến công tác kế toán trên cả phương diện 

lý luận cũng như thực tiễn tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp 

TP Đà Nẵng trong thời kỳ đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp đã được giao tự chủ tài chính và đơn vị chưa được giao tự chủ 

tài chính hoàn toàn.  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống để giải 

quyết các mục tiêu trên. Theo đó, tác giả đã tiến hành phỏng vấn kế 

toán tại Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp TP 

Đà Nẵng để tìm hiểu tổ chức công tác kế toán ứng với đặc thù của 

mỗi đơn vị và vai trò quản lý của Văn phòng Sở trong điều kiện đổi 

mới cơ chế tài chính. 

Trên cơ sở thông tin thu thập được qua các văn bản pháp lí và số 

liệu kế toán tại các đơn vị, bằng phương pháp tổng hợp suy luận, 

luận văn đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các 

giải pháp giải quyết vấn đề nhằm hoàn thiện công tác kế toán các 
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đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng.  

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

a. Về lý luận 

Luận văn trình bày hệ thống lý luận cơ bản về công tác kế 

toán tại các đơn vị sự nghiệp đặc biệt các đơn vị sự nghiệp của 

nhà nước theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính.  

b. Về thực tiễn 

Luận văn đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán 

tại các đơn vị sự nghiệp nói chung và thuộc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng 

nói riêng trong quá trình chuyển đổi cơ chế cũng như việc thực hiện 

chế độ kế toán, luật ngân sách Nhà nước, các Nghị định, Thông tư 

hướng dẫn hiện hành. 

6. Bố cục của đề tài nghiên cứu 

Ngoài phần mở đầu giới thiệu và kết luận chung của đề tài, kết 

cấu nội dung của đề tài gồm có: 

Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán tại các đơn vị sự 

nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng 

Chương 3: Những giải pháp, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác 

kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng. 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Tổ chức công tác kế toán là việc chấp hành, vận dụng tốt chính 

sách, chế độ, các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán được ban hành vào 

việc tổ chức bộ máy kế toán tinh gọn, phát huy hết vai trò của hạch 

toán kế toán; vận dụng các phương pháp kế toán để ghi nhận, xử lý và 

cung cấp thông tin chính xác cho lãnh đạo của đơn vị nhằm góp phần 

quản lý, điều hành đơn vị có hiệu quả. Đối với các đơn vị sự nghiệp 
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công lập, tổ chức công tác kế toán đã tuân thủ đúng theo Quyết định số 

19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006, Thông tư số 185/2010/TT-BTC 

của Bộ Tài Chính nhưng các quy định này được dùng chung cho mọi 

đơn vị HCSN, không phân biệt lĩnh vực, không tính đến đặc thù của 

từng ngành khác nhau, mỗi đơn vị tổ chức công tác kế toán theo 

phương cách riêng của đơn vị mình gây bất cập, chưa hoàn thiện và 

thống nhất. 

Trong lĩnh vực sự nghiệp công lập đã có một số công trình 

nghiên cứu về công tác kế toán của từng ngành, loại hình đơn vị cụ 

thể như: 

“Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị hành chính 

sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định”[15] 

của tác giả Nguyễn Thị Thuận Thành (năm 2014). Công trình nghiên 

cứu này tác giả đã chỉ ra những tồn tại trên cả hai phương diện lý 

luận và thực tiễn về tổ chức hạch toán kế toán làm cơ sở để hoàn 

thiện tổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp 

ngành tài nguyên môi trường. Tác giả đã đưa ra một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán để nâng cao hiệu quả 

quản lý tài chính tại các đơn vị HCSN ngành tài nguyên môi trường 

và điều kiện để tiến hành thực hiện các giải pháp đó.  

Đối với đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị hành 

chính sự nghiệp thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Nam”[13] của tác giả 

Võ Thị Tuyết Nga (2014) và “Hoàn thiện công tác kế toán tại các 

đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học công nghệ thành phố Đà Nẵng” 

[12] của tác giả Nguyễn Thị Thu Hương (2013). Cả hai tác giả đã 

đánh giá thực trạng việc tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Nam và Sở Khoa học công 

nghệ và đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện hơn công tác tổ chức 
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kế toán, tuy nhiên chưa có giải pháp hoàn thiện công tác kế toán 

trong việc quản lý nguồn kinh phí, các khoản chi và sử dụng kết quả 

tài chính.  

“Hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 

Xây dựng thành phố Đà Nẵng”[14] của tác giả Đặng Thị Thảo 

Nguyên (2015). Luận văn này đã hệ thống hoá cơ sở lý luận về tổ 

chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp. Trên cơ sở đó, khảo 

sát thực trạng và đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt 

được tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng. Từ 

đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế 

toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng để 

đáp ứng được yêu cầu quản lý của Sở trong giai đoạn hiện tại và 

tương lai. 

Nhìn chung các nghiên cứu trên đã đánh giá thực trạng của từng 

đơn vị theo lĩnh vực khác nhau, đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện công tác kế toán để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại các 

đơn vị sự nghiệp và điều kiện để tiến hành thực hiện các giải pháp 

đó. Tuy nhiên các nghiên cứu trên đưa ra các giải pháp chỉ đề cập về 

mặt hình thức thực hiện công tác kế toán, phản ánh các khoản mục 

thu - chi theo hệ thống chứng từ, mục lục NSNN, tài khoản, sổ sách 

theo quy định. Theo xu hướng đổi mới cơ chế tài chính như hiện nay, 

quan điểm và năng lực quản lý của lãnh đạo đơn vị phải cần được 

nâng cao hơn nữa, công tác kế toán cần chú trọng, sử dụng linh hoạt 

các công cụ quản lý như các quy định, cơ chế tài chính, hệ thống các 

tiêu chuẩn, định mức thu, chi NSNN cụ thể cho từng ngành, từng 

lĩnh vực trong việc lập và chấp hành dự toán thu, chi gắn liền với kế 

hoạch phát triển đơn vị; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, vốn tài sản, 

các khoản thu chi đúng quy định theo dự toán và quy chế chi tiêu nội 
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bộ phù hợp với đặc điểm từng đơn vị nhằm mục tiêu tiết kiệm chi phí 

tăng thu nhập. Công tác kế toán chủ động báo cáo thường xuyên trên 

cơ sở phân tích so sánh kết quả hoạt động thực tế với số liệu dự báo, 

dự đoán nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho lãnh đạo ra quyết định 

trong việc điều hành, quản lý và sử dụng nguồn tài chính một cách 

hiệu quả góp phần làm cho đơn vị phát triển và bền vững. 

Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tại 

các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tƣ pháp thành phố Đà 

Nẵng”.Trên cơ sở lý luận về công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp, 

luận văn sẽ phân tích đánh giá thực trạng công tác kế toán tại các đơn 

vị khi vận dụng cơ chế tài chính mới; từ đó đưa ra các giải pháp đề 

xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc 

Sở Tư pháp TP Đà Nẵng. 

 

CHƢƠNG 1 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN  

TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

1.1.1. Khái niệm 

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền 

của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập 

theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ 

công, phục vụ quản lý nhà nước. 

1.1.2. Phân loại 

Các đơn vị sự nghiệp không chỉ đông đảo về số lượng còn đa 

dạng về loại hình, lĩnh vực hoạt động. Do vậy, việc phân loại đơn vị sự 

nghiệp công lập rất phức tạp, tùy theo tiêu chí được phân loại như sau: 

* Lĩnh vực hoạt động, các đơn vị sự nghiệp  
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* Phân cấp quản lý tài chính  

* Mức tự đảm  bảo chi phí hoạt động thường xuyên thực hiện 

theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ  

1.1.3. Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp 

a. Đặc điểm hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

b. Đặc điểm quản lý của các đơn vị sự nghiệp 

1.2. CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ 

SỰ NGHIỆP 

1.2.1. Quản lý tài chính  

a. Nguồn kinh phí của các đơn vị sự nghiệp: Là các nguồn thu 

được hình thành từ: Nguồn thu từ NSNN cấp chi thường xuyên, 

nguồn thu theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định, 

nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, các khoản thu khác.  

b. Nội dung chi: Chi thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao, 

phục vụ cho công tác thu phí, lệ phí, hoạt động dịch vụ và chi không 

thường xuyên  

1.2.2 Công tác lập dự toán thu, chi   

a. Đối với đơn vị sự nghiệp do Nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên 

Là đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu nên dự toán chi thường 

xuyên là cơ sở để NSNN cấp kinh phí. Nguồn kinh phí hoạt động của 

đơn vị được NSNN cấp dựa vào định mức chi thường xuyên trên số 

lao động được phân bổ. Vì vậy, khi lập dự toán hằng năm đơn vị căn 

cứ tình hình thực hiện năm hiện hành, nhiệm vụ được cấp có thẩm 

quyền giao trong năm kế hoạch, định mức chi thường xuyên trên 

biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chế độ chi tiêu hiện 

hành, lập dự toán các khoản chi thường xuyên phục vụ cho công tác 

của đơn vị.  
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b. Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường 

xuyên 

Là đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tuy nhiên chỉ đảm bảo được 

một phần nguồn kinh phí hoạt động, NSNN vẫn cấp hỗ trợ phần 

thiếu do thu không đủ chi. Vì vậy khi lập dự toán đơn vị thực hiện: 

+ Lập dự toán thu: Căn cứ tình hình thực hiện năm hiện hành; 

đối tượng thu, mức thu, tỷ lệ được để lại; kế hoạch hoạt động dịch vụ 

và mức thu do đơn vị quyết định hoặc theo hợp đồng kinh tế đã ký 

kết; phần chênh lệch đề nghị NSNN cấp; đơn vị lập dự toán thu cho 

năm kế hoạch báo cáo cơ quan quản lý cấp trên theo quy định gồm: 

các khoản thu phí, lệ phí được để lại sau khi thực hiện nghĩa vụ nộp 

NSNN; thu từ hoạt động dịch vụ và ngân sách nhà nước cấp. 

+ Lập dự toán chi: Đơn vị vừa lập dự toán các khoản chi phục 

vụ hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có 

thẩm quyền giao và lập dự toán chi phục vụ cho công tác thu phí và 

lệ phí, dịch vụ 

c. Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thƣờng xuyên 

Là đơn vị không sử dụng NSNN, mọi chi phí hoạt động thường 

xuyên phục vụ cho công tác đều sử dụng từ nguồn thu sự nghiệp, đó 

là các khoản thu phí, lệ phí, hoạt động dịch vụ được để lại sau khi 

thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN theo quy định. 

+ Lập dự toán thu: Căn cứ tình hình thực hiện năm hiện hành; 

đối tượng thu, mức thu, tỷ lệ được để lại; kế hoạch hoạt động dịch vụ 

và mức thu do đơn vị quyết định hoặc theo hợp đồng kinh tế đơn vị 

đã ký kết, đơn vị lập dự toán thu cho năm kế hoạch báo cáo cơ quan 

quản lý cấp trên theo quy định gồm: các khoản thu phí, lệ phí được 

để lại sau khi thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN; thu từ hoạt động dịch 

vụ. 
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+ Lập dự toán chi: là các khoản chi phục vụ cho công tác thu 

phí, lệ phí, hoạt động SXKD. 

1.2.3. Phƣơng pháp lập dự toán 

Công tác lập dự toán có hai phương pháp là: phương pháp lập dự 

toán trên cơ sở quá khứ và phương pháp lập dự toán cấp không. Mỗi 

phương pháp có những đặc điểm riêng cùng những ưu, nhược điểm 

và điều kiện vận dụng khác nhau. 

1.2.4 Chấp hành, phân phối tài chính kết quả tài chính và 

quyết toán dự toán thu chi 

Trên cơ sở dự toán ngân sách được giao, các đơn vị 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 dụng kinh phí ngân sách theo đúng mục đích, chế độ, tiết 

kiệm và có hiệu quả. 

a. Chấp hành dự toán thu  

b. Chấp hành dự toán chi 

c. Phân phối tài chính kết quả tài chính trong năm 

d. Quyết toán thu chi 

1.3 KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

1.3.1. Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tác của tổ chức công tác 

kế toán 

a. Khái niệm của tổ chức công tác kế toán  

b. Nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán 

1.3.2. Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự 

nghiệp  

1.4. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP 
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1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán  

Tổ chức bộ máy kế toán là việc xác lập mô hình bộ máy kế toán, 

phân công lao động kế toán phù hợp nhằm đạt được hiệu suất lao 

động kế toán và chất lượng của thông tin kế toán đáp ứng các yêu 

cầu của đối tượng sử dụng. 

a. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán  

Các đơn vị có thể lựa chọn một trong ba mô hình tổ chức bộ máy 

kế toán: mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung, mô hình tổ chức 

bộ máy kế toán phân tán, Mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập 

trung vừa phân tán 

b. Lao động kế toán trong các đơn vị sự nghiệp 

1.4.2 Quy trình thực hiện công tác kế toán tại các đơn vị sự 

nghiệp 

Tương ứng mỗi loại nghiệp vụ phát sinh thu chi, kế toán có 

nhiệm vụ lập chứng từ, hạch toán tài khoản, mở sổ kế toán, lập báo 

cáo để phản ảnh theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006, 

Thông tư số 185/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính  

a. Tổ chức chứng từ kế toán 

b.Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

c.Tổ chức hệ thống sổ kế toán 

d. Tổ chức hệ thống báo cáo quyết toán 

e.Tổ chức công tác quyết toán kế toán trong các đơn vị sự  nghiệp 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Trong chương thứ nhất, tác giả đã trình bày những lý luận cơ bản 

về các đơn vị sự nghiệp, cơ chế quản lý tài chính và công tác kế toán tại 

các đơn vị này. Tác giả đã nghiên cứu công tác lập, chấp hành dự toán 

thu chi đối với từng loại hình đơn vị sự nghiệp theo cơ chế tài chính tự 
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chủ, nghiên cứu quy trình công tác kế toán từ việc tổ chức hệ thống 

chứng từ, hệ thống tài khoản, ghi sổ, lập báo cáo từng phần hành thu 

chi cụ thể. Các nội dung lý luận cơ bản này là cơ sở cho việc nghiên 

cứu thực trạng công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư 

pháp TP Đà Nẵng ở chương 2. 

 

CHƢƠNG 2  

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP THUỘC SỞ TƢ PHÁP TP ĐÀ NẴNG 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ 

TƢ PHÁP TP ĐÀ NẴNG 

2.1.1 Vài nét về Sở Tƣ pháp thành phố Đà Nẵng 

2.1.2. Đặc điểm của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tƣ pháp 

TP Đà Nẵng 

a. Đơn vị sự nghiệp do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 

Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố Đà Nẵng 

b. Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng  

c. Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên 

 Các phòng công chứng 1, 2, 3.  

2.2. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƢ PHÁP TP ĐÀ NẴNG   

2.2.1. Nguồn kinh phí 

* Ngân sách nhà nƣớc cấp:  Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 

nước, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản,  

* Nguồn thu sự nghiệp: Phòng Công chứng số 2, Trung tâm 

dịch vụ bán đấu giá tài sản.  

2.2.2. Nội dung chi 
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- Các khoản chi thường xuyên:  

+ Đối với đơn vị được NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động như 

Trung tâm trợ giúp pháp lý và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 

thì các khoản chi trên phục vụ nhiệm vụ chuyên môn được giao trên 

số lao động thuộc biên chế được phân bổ. 

+ Đối với đơn vị như Phòng công chứng số 2, Trung tâm dịch vụ 

bán đấu giá tài sản thì các khoản chi phục vụ cho công tác thu phí lệ 

phí, hoạt động dịch vụ. 

- Các khoản chi không thường xuyên theo cấp có thẩm quyền giao 

như mua sắm, thực hiện nhiệm vụ đặc thù khác.  

+ Đối với đơn vị tự chủ tài chính như Phòng công chứng số 2, 

đơn vị chủ động thực hiện. Tùy vào khả năng tài chính, nguồn thu 

của đơn vị, kế toán cân đối giữa thu chi báo cáo Thủ trưởng đơn vị 

xem xét phê duyệt. 

+ Đối với đơn vị sử dụng NSNN thì chỉ thực hiện khi được cấp 

trên phê duyệt dự toán và cấp kinh phí. 

2.2.3. Công tác lập dự toán đối với các đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở Tƣ pháp TP Đà Nẵng 

a. Đối với đơn vị sự nghiệp do Nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên:  Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 

b. Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thƣờng 

xuyên: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 

+ Lập dự toán thu  

+ Lập dự toán chi  

 Phần I: Các khoản chi phục vụ hoạt động thường xuyên theo 

chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao dựa trên số lượng 

cán bộ, nhân viên được cấp trên phân bổ có mặt tại thời điểm lập 

theo hệ số lương, mức lương cơ bạn hiện hành, định mức khoán chi 
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các khoản chi quản lý hành chính theo quy định. 

Phần II: Các khoản chi phục vụ cho công tác thu phí và lệ phí, 

dịch vụ trên số dự toán thu được để lại (Bảng 2.3) 

c. Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên: 

Phòng công chứng số 2 

+ Lập dự toán thu: Căn cứ khối lượng công việc ước giải quyết, 

khả năng thu phí, lệ phí công chứng theo đối tượng thu, mức thu, tỷ 

lệ được để lại; kế hoạch hoạt động dịch vụ và mức thu dịch vụ do 

đơn vị quyết định hoặc theo thoả thuận đã ký kết, tỷ lệ trích nộp 

NSNN, đơn vị ước lượng số thu cho năm kế hoạch với mức thu luôn 

luôn cao hơn năm trước.  

+ Lập dự toán chi: Gồm các chi phục vụ cho công tác thu phí, lệ 

phí như: chi cho con người về tiền lương; tiền công; các khoản phụ 

cấp lương; các khoản trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo 

hệ số lương và mức lương cơ bản hiện hành và tỷ lệ đóng góp; các 

khoản chi thường xuyên như dịch vụ công cộng; văn phòng phẩm, 

thông tin liên lạc, các khoản chi nghiệp vụ, sửa chữa thường xuyên 

tài sản cố định và các khoản chi khác theo chế độ quy định…. ; chi 

thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước đối với hoạt động dịch vụ 

(bảng 2.4) 

2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ 

SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƢ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Bộ máy kế toán  

* Về lao động kế toán:  

* Về mô hình bộ máy kế toán:  

2.3.2 Quy trình công tác kế toán 

a.Tổ chức chứng từ kế toán 

* Bước 1: Kiểm tra và lập chứng từ: 
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* Bước 2: Phân loại và ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết 

* Bước 3: Lưu trữ và bảo quản chứng từ 

b. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

* Đối với đơn vị sử dụng NSNN như Trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước. 

* Đối với đơn vị có nguồn thu sự nghiệp như Trung tâm dịch vụ 

bán đấu giá tài sản, Phòng công chứng số 2. 

c. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán  

d. Tổ chức hệ thống báo cáo, quyết toán kế toán 

2.4. THỰC TRẠNG CÔNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƢ PHÁP ĐỐI 

VỚI CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

TRỰC THUỘC  

* Giai đoạn tổng hợp và giao dự toán 

* Giai đoạn quyết toán 

2.5. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƢ PHÁP 

2.5.1 Những kết quả đạt đƣợc trong công tác kế toán 

2.5.2 Những tồn tại trong công tác kế toán 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Trong Chương hai, tác giả đã giới thiệu khái quát về Sở tư pháp 

và vai trò của Sở trong việc theo dõi, quản lý, kiểm tra, quyết toán 

NSNN đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; đồng thời tác giả 

đã khái quát được thực trạng đặc điểm hoạt động, công tác quản lý 

tài chính, công tác kế toán của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Trên 

cơ sở đó nhận định những kết quả đạt được cũng như các mặt tồn tại, 

đó là nền tảng cơ sở để tác giả đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện 

công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp TP. Đà 
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Nẵng ở chương 3. 

 

CHƢƠNG 3 

GIẢI  PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƢ PHÁP TP ĐÀ NẴNG 

3.1 SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƢ PHÁP 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Tuỳ vào đặc điểm hoạt động của các đơn vị, việc hoàn thiện 

công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp Sở Tư Pháp TP Đà Nẵng 

phải giải quyết được các bất cập tồn tại về tổ chức bộ máy kế toán, tổ 

chức hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài 

chính, nhằm nâng cao hiệu quả của thông tin kế toán đối với hoạt 

động của đơn vị cũng như hoạt động quản lý của các cơ quan cấp 

trên, đồng thời giúp công tác kế toán tại các đơn vị trở thành công cụ 

hỗ trợ cho quản lý, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh, đồng thời đánh giá được hiệu quả của việc sử dụng các nguồn 

thu, phân tích sâu sắc các hoạt động kinh tế, từ đó nâng cao kết quả 

hoạt động của đơn vị. 

3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƢ PHÁP 

Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán phải đúng với những 

qui định trong điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước, chính sách, cơ chế 

quản lý kinh tế tài chính và chế độ do Nhà nước ban hành trong từng 

thời kỳ. Tuỳ thuộc vào điều kiện, đặc điểm hoạt động của mình mà 

đơn vị áp dụng những giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán một 

cách phù hợp, thiết thực và mang lại hiệu quả cao khi vận dụng. 

3.2.1. Hoàn thiện bộ máy kế toán:  



17 

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc 

Sở Tư pháp TP Đà Nẵng toàn diện cả về mặt  lý luận chính trị, phẩm 

chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn. 

Nâng cao trình độ kế toán trong việc lập báo cáo quản trị nội bộ. 

3.2.2. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại các đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở Tƣ pháp 

a. Hoàn thiện khâu lập dự toán  

* Lập dự toán đối với đơn vị chưa được giao tự chủ tài chính 

hoàn toàn 

Hiện nay công tác lập dự toán đầu năm của các đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở Tư Pháp TP Đà Nẵng chưa sát với tình hình thực tế còn 

theo ý chí chủ quan của người lập, dẫn đến tình trạng phải bổ sung 

dự toán nhiều lần trong năm, làm thiếu hụt gián đoạn khi thực hiện 

nhiệm vụ của đơn vị.  

Các đơn vị cần nắm bắt tình hình thực tế, khả năng đáp ứng nhu 

cầu cần thiết của khách hàng, khả năng tăng nguồn thu phí, lệ phí, 

dịch vụ so với năm hiện hành hoạt động để lập dự toán thu. Đồng 

thời, các đơn vị phải bám sát nhu cầu thực tế theo chủ trương, chính 

sách chế độ của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn lập dự toán của 

Bộ Tài chính, Sở Tài chính, nhiệm vụ công tác được giao theo biên 

chế lao động, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu để lập dự toán chi thường 

xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao và chi phục vụ công tác thu phí, 

lệ phí. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính sẽ dựa vào chênh lệch giữa phần 

chi lớn hơn thu để giao dự toán NSNN cho đơn vị. 

* Lập dự toán đối với đơn vị tự đảm bảo toàn bộ kinh phí 

Các đơn vị không nhận nguồn kinh phí từ NSNN cấp mà sử 

dụng nguồn thu từ phí, lệ phí và hoạt động dịch vụ để đảm bảo hoạt 

động thường xuyên nên việc xây dựng dự toán ở các đơn vị này cần 
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dựa trên tình hình hoạt động thực tế của đơn vị gắn với kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, chú trọng đến công tác quản trị phân tích, đánh 

giá tình hình thực hiện thu – chi từ nguồn thu phí, lệ phí; nguồn kinh 

phí từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ kèm theo phương án tự chủ của 

đơn vị và nộp về Văn phòng Sở, Sở Tài chính để theo dõi đánh giá 

thẩm định tình hình đơn vị thực hiện theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP 

ngày 14/2/2015 nhằm xác định tình hình tài chính để điều chỉnh loại 

hình hoạt động sau khi kết thúc giai đoạn ổn định trong 3 năm. 

Các đơn vị lập dự toán cần dựa trên các chỉ tiêu cụ thể phù hợp 

với đơn vị để lập dự toán thu chi, giảm dần tình trạng lập dự toán 

theo hướng định tính như 

- Xây dựng phương hướng làm việc cụ thể của đơn vị từ nhân 

sự, chuyên môn đào tạo và phong cách làm việc để nâng suất làm 

việc đạt kết quả cao, hoàn thành nhiệm vụ và đem lại sự hài lòng cho 

khách hàng, cạnh tranh với các đơn vị tư nhân dựa trên đánh giá về 

cơ chế chính sách; tiềm lực, ưu điểm khuyết điểm của đơn vị mình. 

+ Xác định khả năng tiếp nhận và giải quyết các vụ việc như hồ 

sơ công chứng, hợp đồng định giá, hợp đồng bán đấu giá về số lượng 

trên cơ sở số vụ việc của năm hiện hành, dự báo được tình hình thị 

trường hiện tại và tương lai.  

+ Xây dựng các chỉ tiêu phí liên quan để đáp ứng nhu cầu công 

việc, từ đó có thể áp định mức chi cho mỗi vụ làm cơ sở để dự trụ 

được mức chi của  

* Hoàn thiện kiểm soát chi 

- Thực hiện kiểm soát chi tiêu chặt chẽ trên tinh thần tiết kiệm 

chống lãng phí. Các khoản chi phải quy định rõ nội dung kinh tế phát 

sinh, định mức chi tối đa, tối thiếu trong quy chế chi tiêu nội bộ và 

phải được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị trước khi thực hiện.  
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3.2.3. Hoàn thiện quy trình công tác kế toán  

a. Hoàn thiện hệ thống chứng từ  

b. Hoàn thiện hệ thống tài khoản 

c. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán  

Các đơn vị tự thiết kế và mở sổ theo dõi nội bộ tùy thuộc vào 

tình hình của mình thuận lợi cho việc đối chiếu kiểm tra chứng từ đã 

hạch toán như:  

- Sổ chứng từ giao nhận với Kho bạc theo nguồn kinh phí tự chủ 

và không tự chủ. Từ sổ này, kế toán có thể kiểm soát với Kho bạc 

các chứng từ đã giao nhận đồng thời kiểm tra nhanh khi phân loại 

sắp xếp chứng từ cũng như đối chiếu khi có sự thiếu sót thất lạc (phụ 

lục 3.4).  

- Sổ theo dõi TSCĐ bảo quản và sử dụng mở riêng cho từng cá 

nhân /tập thể TSCĐ tạo thuận tiện cho việc quản lý TSCĐ, điều 

chuyển cho đối tượng sử dụng, tổng hợp số TSCĐ mỗi cá nhân được 

phân bổ sử dụng và bảo quản. Sổ này giúp đơn vị theo dõi giám sát 

chặt chẽ, dễ kiểm kê tình hình TSCĐ tại đơn vị, đối tượng sử dụng; 

trường hợp xảy ra mất mác hư hỏng sẽ sớm phát hiện và quy trách 

nhiệm bồi thường nêu do lỗi chủ quan của người dùng (phụ lục 3.5) 

- Mở Sổ chi tiết thu hoạt động sự nghiệp, thu dịch vụ, thu khác 

tại đơn vị để theo dõi chi tiết cụ thể tình hình thu theo từng ngày, có 

như vậy đơn vị sẽ kiểm soát chặt chẽ các khoản thu phát sinh, hạn 

chế được thất thoát (phụ lục 3.6). 

d. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính  

Hiện nay các đơn vị lập báo cáo tài chính mang tính chất thông tin 

bằng số liệu, chưa thực hiện phân tích báo cáo tài chính để làm rõ các 

nội dung cung cấp thông tin chi tiết cho đối tượng sử dụng. Vì vậy đơn 

vị cần nâng cao hơn nữa công tác phân tích báo cáo tài chính. 
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Phân tích báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng trong việc 

cung cấp thông tin về thực trạng tài chính của đơn vị cho các đối 

tượng trực tiếp và gián tiếp quan tâm đối. Nguồn tài liệu sử dụng 

trong phân tích tài chính chủ yếu là báo cáo tài chính và các tài liệu 

thực tế có liên quan khác. 

Để thực hiện công tác phân tích tài chính được hiệu quả nên 

được tổ chức hoạt động phân tích theo trình tự sau: Lập kế hoạch 

phân tích, thực hiện kế hoạch phân tích, lập báo cáo phân tích.  

e. Hoàn thiện công tác kiểm tra kế toán  

- Phải xác định rõ mục đích, nhiệm vụ của công tác kiểm tra tài 

chính, kế toán.  

- Lực chọn hình thức tự kiểm tra tài chính kế toán 

- Nội dung tự kiểm tra tài chính, kế toán  

Để công tác kiểm tra kế toán đạt kết quả cao, phát huy tốt vai trò 

của mình trong hệ thống kế toán nói riêng và trong công tác quản lý 

nói chung theo tác giả cần nâng cao công tác kiểm tra nội bộ lẫn 

công tác kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền như sau:  

- Đối với kiểm tra trong nội bộ:  

- Đối với đoàn kiểm tra:  

f. Hoàn thiện phần mềm kế toán và sử dụng công nghệ thông tin 

3.2.4. Hoàn thiện công tác quản lý, kiểm soát, quyết toán tài 

chính của Sở Tƣ pháp TP Đà Nẵng đối với đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc 

Sở Tư pháp là đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý hoạt động nói 

chung và công tác kế toán nói riêng của các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc. Vì vậy Phòng kế toán Sở cần xây dựng kế hoạch theo dõi, 

quản lý và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của các đơn vị, nhằm 

phát huy vai trò cấp trên của mình.  
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Công tác quản lý, theo dõi, giám sát tình hình của các đơn vị sự 

nghiệp nhất là công tác kế toán cần được nâng cao hơn trong việc 

hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, kiểm tra thẩm định dự toán trước 

khi gửi Sở Tài chính, đề xuất kế hoạch tập huấn nghiệp vụ kế toán từ 

đó tổng hợp giải đáp các thắc mắc kịp thời của kế toán các đơn vị.  

Tiến hành kiểm tra định kỳ công tác kế toán của các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở thời gian 6 tháng một lần để kịp thời phát hiện 

sai sót, chấn chỉnh hướng dẫn sửa đổi bổ sung  và hoàn thiện hơn cho 

thời gian tiếp theo nhằm hạn chế các sai phạm nghiêm trọng.  

3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 

3.3.1 Đối với nhà nƣớc và các cơ quan quản lý 

a. Về phía Nhà nước 

b. Về phía các cơ quan quản lý tài chính khác  

- Kho bạc nhà nước nơi giao dịch cần có sự phối hợp chặt chẽ, 

hướng dẫn cụ thể đồng thời giám sát chặt chẽ quy trình thanh toán, 

sử dụng NSNN đối với các đơn vị sự nghiệp.  

- Sở Tư Pháp thành phố Đà Nẵng cần ban hành hướng dẫn công tác 

lập dự toán, nội dung các phần hành công việc cụ thể chi tiết, công tác kiểm 

tra quyết toán cho từng loại hình đơn vị theo cơ chế tài chính mới. 

3.3.2 Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng  

Các đơn vị phải tiếp tục không ngừng nâng cao năng lực nhân 

viên kế toán, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng dự toán 

chính xác theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng và tình hình 

thực tế tại đơn vị, thực hiện đầy đủ thống nhất theo các quy trình từ 

việc sử dụng chứng từ, hạch toán tài khoản, ghi nhận trên sổ sách kế 

toán và báo cáo quyết toán.   

Các đơn vị cần chủ động phân bổ nguồn tài chính của đơn vị 

phải thiết thực, hiệu quả giảm sự can thiệp trực tiếp của cơ quan chủ 
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quản, cơ quan tài chính, tuỳ theo nhu cầu chi tiêu của đơn vị trên tinh 

thần tiết kiệm bằng các giải pháp để tăng thu giảm chi như:  

- Tăng cường các giải pháp tăng thu: Có sự thảo luận, bàn bạc 

công khai, dân chủ, trong đơn vị; xây dựng kế hoạch và các phương 

án thực hiện nhằm mở rộng hoạt động, phát triển nguồn thu sự 

nghiệp; chú trọng đến giải pháp tài chính để động viên CBVC; tạo 

điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia vào dịch vụ;… 

- Và giải pháp tiết kiệm chi: Lãnh đạo các đơn vị thực hiện bằng 

những hành động cụ thể như quán triệt; tuyên truyền và vận động 

CBVC thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng các biện pháp, giải 

pháp cụ thể thiết thực tùy tình hình thực tế và tính chất công việc của 

mỗi cá nhân, mỗi bộ phận, mỗi tổ chức… 

Đồng thời các đơn vị phải trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ 

thuật và ứng dụng tin học trong tất cả các phần hành công việc; áp 

dụng và khai thác tối đa tính năng của các phần mềm kế toán có thể 

kết nối thông tin giữa đơn vị cấp trên giảm thiểu lao động trực tiếp, 

tiết kiệm thời gian; thu thập, xử lý và cung cấp thông tin chính xác, 

kịp thời và nhanh chóng. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Qua nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tài chính tại các đơn 

vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng ở chương 2, tác giả đã 

nêu lên sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán và đưa ra một số giải 

pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài chính của các đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng ở chương 3, giúp cho đơn vị 

nghiên cứu có thể ứng dụng thực hiện trong công tác kế toán nhằm 

tăng hiệu quả quản lý tài chính, hoàn thiện công tác kế toán tại đơn 

vị khi vận dụng cơ chế tài chính mới đồng thời đưa ra các kiến nghị  

đối với các đơn vị  và  các  cơ quan nhà nước để đảm bảo các điều 

kiện vận dụng các giải pháp đã nêu. Tuy nhiên với các giải pháp chỉ 

thực hiện được trong những điều kiện nhất định của từng đơn vị. 
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KẾT LUẬN 

Trong điều kiện kinh tế thị trường ngày càng phát triển, cơ chế 

tự chủ được giao ngày càng cao, hoạt động thu chi tài chính ngày 

càng phức tạp; mạng lưới dịch vụ công chứng, đấu giá tư nhân ngày 

càng mở rộng. Vì vậy các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp TP Đà 

Nẵng muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải biết khai thác, quản lý 

và sử dụng các nguồn lực tài chính tiết kiệm hiệu quả, tránh thất 

thoát. Chính vì lẽ đó, việc hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị 

sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng là hết sức cần thiết và phù 

hợp bởi vì khi áp dụng cơ chế tài chính đổi mới theo Nghị định 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 thì công tác kế toán tại các đơn vị 

sự nghiệp này bộc lộ nhiều hạn chế chưa thích ứng được ngay, công 

tác quản lý tài chính còn bỡ ngỡ, không có sự thống nhất, chặt chẽ  

Qua nghiên cứu, tác giả đã hệ thống hoá cơ sở lý luận về công 

tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp. Trên cơ sở đó, khảo sát thực 

trạng công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp TP 

Đà Nẵng. Tác giả đã nêu nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được một 

cách khách quan cũng như những hạn chế trong công tác kế toán tại 

các đơn vị. Từ đó, tác giả đề cập đến sự cần thiết và đề xuất một số 

giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc 

Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, hi vọng giúp đơn vị nghiên cứu nếu thấy 

khả thi thì vận dụng để công tác kế toán tại mỗi đơn vị ngày càng 

hoàn thiện hơn trong thời gian đến. 



 

 

 


