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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sự mở rộng về quy mô và lĩnh vực kinh doanh của các công ty đòi 

hỏi cần phải có sự quản lý khoa học và chuyên nghiệp của người điều 

hành. Ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển thì kế toán quản trị đã ra 

đời từ rất sớm và trở thành môn khoa học được nghiên cứu và ứng dụng 

rộng rãi trong hoạt động quản lý tại các công ty. Và kế toán trách nhiệm là 

một trong những nội dung cơ bản của kế toán quản trị.  

Công ty CP công nghệ gỗ Đại Thành là một công ty chuyên sản 

xuất và kinh doanh gỗ nội thất và ngoại thất với nhiều loại sản phẩm 

và qui mô lớn. Kế toán ở công ty chủ yếu thực hiện theo kiểu truyền 

thống, do vậy thông tin cung cấp cho công tác quản trị thường không 

kịp thời. Công ty có thực hiện phân cấp quản lý nhưng chưa hình 

thành các trung tâm trách nhiệm cụ thể, rõ ràng. 

Điều này làm cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động của từng 

đơn vị đối với mục tiêu chung của Công ty là thiếu chính xác. Vì vậy, 

việc tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty CP công nghệ gỗ Đại 

Thành sẽ giúp Công ty có được một hệ thống cung cấp các thông tin 

tin cậy, giúp cho việc đánh giá và kiểm soát chặt chẽ các đơn vị, bộ 

phận trong Công ty. 

Tác giả nhận thấy việc tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm tại 

Công ty CP công nghệ gỗ Đại Thành có ý nghĩa vô cùng quan trọng và 

cần thiết đối với sự phát triển của Công ty. Do vậy, tác giả chọn và 

thực hiện đề tài “Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty CP công 

nghệ gỗ Đại Thành” cho luận văn thạc sĩ của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

Nghiên cứu cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm, nhằm hướng đến 

đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm tại Công CP công nghệ gỗ Đại 
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Thành thông qua việc mô tả các đặc điểm, quy trình và nội dung mà hệ 

thống kế toán đang được vận hành tại Công ty. Trên cơ sở đó, tổ chức 

công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh và hướng đến mục tiêu chung của Công ty. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

 - Về đối tượng: Nghiên cứu những nội dung cơ bản về kế toán 

trách nhiệm và tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty CP 

công nghệ gỗ Đại Thành. 

 - Về phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu trong phạm vi 

Công ty CP công nghệ gỗ Đại Thành, bao gồm tất cả các bộ phận tham 

gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Tác giả sử dụng những phương pháp: Quan sát, hệ thống hóa, 

phân tích... để phân tích, tổng hợp, so sánh giữa lý luận và thực tiễn 

các nội dung liên quan đến kế toán trách nhiệm, từ đó triển khai tổ 

chức công tác kế toán trách nhiệm hướng tới mục tiêu đánh giá đúng 

đắn thành quả của các đơn vị, bộ phận trong Công ty. 

5. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn được chia thành ba chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm trong DN. 

Chương 2: Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh và kế 

toán trách nhiệm tại Công ty CP công nghệ gỗ Đại Thành. 

Chương 3: Giải pháp tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty 

CP công nghệ gỗ Đại Thành. 

6.Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 Trong những năm qua đã có nhiều công trình nghiên cứu về 

lĩnh vực kế toán trách nhiệm như: 

- Sách “Mô hình báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị trong 
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công ty niêm yết” của các tác giả: PGS. TS Phạm Văn Dược, TS. Trần 

Đức Lộng, TS.Trần Tùng... 

- Đề tài luận văn: “Kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH Một 

thành viên Cảng Quy Nhơn”của tác giả Nguyễn Văn Đông. 

- Bài báo “ Một số vấn đề về kế toán trách nhiệm ở các DN niêm 

yết” của PGS.TS Phạm Văn Đăng. 

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 

 1.1.1. Khái niệm kế toán trách nhiệm 

 Nội dung kế toán trách nhiệm được quan tâm nhiều với những 

quan điểm khác nhau của nhiều tác giả khác nhau trên thế giới như: 

Theo nhóm tác giả Weygandt, Kieso và Kimmel có quan điểm 

như sau: Kế toán trách nhiệm là một bộ phận của kế toán quản trị, liên 

quan đến việc tích lũy, báo cáo về thu nhập, chi phí, trên cơ sở nhà 

quản lý  có quyền đưa ra những quyết định trong hoạt động hàng ngày 

về các vấn đề đó. 

Theo quan điểm của James R.Martin (1994), kế toán trách 

nhiệm là hệ thống kế toán cung cấp thông tin về kết quả, hiệu quả hoạt 

động của các bộ phận, các đơn vị trong một doanh nghiệp. Đó là công 

cụ đo lường, đánh  giá hoạt động của những bộ phận liên quan đến đầu 

tư, lợi nhuận, doanh thu và chi phí mà mỗi bộ phận có quyền kiểm soát 

và chịu trách nhiệm tương ứng. 

 1.1.2. Bản chất của kế toán trách nhiệm 

 * Thứ nhất, kế toán trách nhiệm là một nội dung cơ bản của kế 

tóan quản trị: 

- Kế toán trách nhiệm chỉ ra một mô hình quản lý mà trong đó 
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nhà quản trị bộ phận có sự độc lập tương đối trong việc điều hành 

công việc của mình và phải đảm bảo hoàn thành mọi công việc thuộc 

trách nhiệm bộ phận mình quản lý. 

- Kế toán trách nhiệm cung cấp đầy đủ  thông tin về tình hình 

sản xuất kinh doanh của đơn vị gắn liền với trách nhiệm từng đơn vị, 

bộ phận trong DN. 

* Thứ hai, kế toán trách nhiệm chỉ có thể được thực hiện trong 

đơn vị có cơ cấu tổ chức với sự phân quyền rõ ràng. 

* Thứ ba, một hệ thống kế toán trách nhiệm hữu ích phải thỏa 

mãn lý thuyết phù hợp. 

 1.1.3. Vai trò của kế toán trách nhiệm 

Kế toán trách nhiệm được thiết lập để ghi nhận, đo lường kết 

quả hoạt động của từng bộ phận trong tổ chức nhằm giúp các nhà quản 

lý kiểm soát được hoạt động và chi phí của họ, qua đó đánh giá được 

trách nhiệm của nhà quản trị ở từng cấp quản lý khác nhau. 

Kế toán trách nhiệm tập hợp và báo cáo những thông tin kế toán thực 

tế và được dự toán về các đầu vào, đầu ra của các trung tâm trách nhiệm. 

 1.1.4. Chức năng của kế toán trách nhiệm 

Thứ nhất, KTTN giúp xác định sự đóng góp của từng đơn vị, 

bộ phận vào lợi ích của toàn bộ tổ chức. 

Thứ hai, KTTN cung cấp một cơ sở cho việc đánh giá chất 

lượng về kết quả hoạt động của những nhà quản lý bộ phận. 

Thứ ba, KTTN được sử dụng để đo lường kết quả hoạt động 

của các nhà quản lý và do đó, nó ảnh hưởng đến cách thức thực hiện 

hành vi của các nhà quản lý. 

Thứ tư, KTTN thúc đẩy các nhà quản lý bộ phận điều hành bộ 

phận của mình theo phương cách phù hợp với những mục tiêu cơ bản 

của toàn bộ tổ chức. 
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1.2. PHÂN CẤP QUẢN LÝ – CƠ SỞ CỦA TỔ CHỨC KẾ TOÁN 

TRÁCH NHIỆM 

 1.2.1. Sự hình thành phân cấp quản lý  

 Các DN đều có quy mô, đặc điểm SXKD , sự phân bố tài sản, 

nguồn vốn, ở các đơn vị trực thuộc và cần phải yêu cầu có sự quản lý đối 

với các tài sản, nguồn vốn này. DN sẽ tổ chức, sắp xếp, phân chia thành 

từng cấp khác nhau nhằm phục vụ tốt nhất mục tiêu quản lý của DN và 

sự phân chia đó được gọi là sự phân cấp quản lý. 

 1.2.2. Nội dung của phân cấp quản lý 

 * Phân cấp quản lý được thể hiện qua các nội dung: 

- Quyền và trách nhiệm về huy động các nguồn vốn. 

- Quyền và trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong SXKD. 

- Công tác lập và báo cáo thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD 

- Phân phối kết quả hoạt động kinh doanh và nghĩa vụ tài 

chính đối với cấp trên và đối với nhà nước. 

 1.2.3. Những tác động của phân cấp quản lý đến kế toán 

trách nhiệm 

 a. Tác động tích cực 

- Phân cấp quản lý trải rộng quyền lực, trách nhiệm trên toàn 

tổ chức. 

- Việc ra quyết định được giao cho nhà quản trị tại nơi xảy ra 

công việc nên tính đúng đắn và khả thi của các quyết định là rất cao. 

- Phân cấp quản lý gắn liền với xác định quyền hạn và trách 

nhiệm ở từng cấp một cách rõ ràng nên có cơ sở khi đánh giá kết quả 

hoạt động của từng bộ phận. 

 b. Tác động tiêu cực 

- Hạn chế lớn nhất của sự phân quyền trong phân cấp quản lý 

chính là việc khó đảm bảo thực hiện thống nhất mục tiêu chung. 
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- Mặt khác, do sự tách bạch về quyền lợi và trách nhiệm giữa 

các bộ phận dẫn đến sự cạnh tranh thành tích giữa các bộ phận, ảnh 

hưởng đến hiệu quả hoạt động của toàn doanh nghiệp 

1.3. NỘI DUNG CỦA TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 

 1.3.1. Xác định các trung tâm trách nhiệm  

a. Trung tâm chi phí 

Trung tâm chi phí là trung tâm trách nhiệm mà người quản lý 

chỉ có quyền kểm soát và chịu trách nhiệm đối với chi phí phát sinh ở 

trung tâm, không có quyền hạn đối với việc tiêu thụ và lợi nhuận. 

Trung tâm chi phí được chia thành hai loại là trung tâm chi phí 

định mức và trung tâm chi phí linh hoạt 

 b. Trung tâm doanh thu 

Trung tâm doanh thu là một đơn vị/bộ phận của tổ chức trong 

đó nhà quản lý chỉ chịu trách nhiệm về doanh thu cần tạo ra, không 

chịu trách nhiệm về lợi nhuận và vốn đầu tư. Đồng thời chỉ có thể bán 

hàng trong khung cho phép quy định. 

 c. Trung tâm lợi nhuận 

Trung tâm lợi nhuận là trung tâm mà nhà quản trị phải chịu 

trách nhiệm về kết quả sản xuất, tiêu thụ và lợi nhuận của trung tâm. 

Nhà quản lý trung tâm lợi nhuận được giao quản lý và sử dụng một số 

vốn của tổ chức cùng nhiệm vụ tạo ra lợi nhuận từ việc sử dụng hiệu 

quả số vốn đó. 

 d. Trung tâm đầu tư 

Trung tâm đầu tư là trung tâm trách nhiệm mà nhà quản trị 

ngoài việc phải chịu trách nhiệm với chi phí, doanh thu, lợi nhuận của 

trung tâm còn phải chịu trách nhiệm về hiệu quả vốn đầu tư. 

 1.3.2. Tổ chức lập dự toán cho các trung tâm trách nhiệm  

 a. Khái niệm: Dự toán là một kế hoạch chi tiết được lập cho 
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một kỳ hoạt động trong tương lai, biểu hiện dưới hình thức định lượng 

( số lượng và giá trị), chỉ ra việc huy động các nguồn lực và việc sử 

dụng chúng trong thời kỳ đó. 

  b. Mục đích của việc lập dự toán 

  - Làm thuận tiện quá trình truyền đạt và phối hợp hoạt động 

trong tổ chức. 

   - Phân bổ các nguồn lực. 

 - Kiểm soát lợi nhuận và các mặt hoạt động  

 - Đánh giá kết quả và khen thưởng. 

 c. Dự toán các trung tâm trách nhiệm 

� Dự toán của  trung tâm chi phí: 

- Dự toán trung tâm chi phí định mức bao gồm: dự toán sản xuất, dự 

toán chi phí NVLTT, dự toán chi phí NCTT, dự toán về chi phí SXC. 

- Dự toán trung tâm chi phí linh hoạt: thường là dự toán chi 

phí bán hàng và chi phí QLDN. 

� Dự toán của trung tâm doanh thu:  

Được xây dựng dựa trên mức tiêu thụ ước tính với đơn giá 

bán. Dự toán này sẽ xác lập mục tiêu của DN đối với thị trường. Dự 

toán tiêu thụ thường được lập bởi bộ phận kinh doanh hoặc marketing 

của DN, cung cấp thông tin về chủng loại, số lượng hàng bán, giá bán 

và cơ cấu của sản phẩm tiêu thụ. 

� Dự toán của trung tâm lợi nhuận: 

 Là dự toán kết quả kinh doanh, một trong những dự toán chính 

của hệ thống dự toán. Dự toán này phản ánh lợi nhuận ước tính thu được 

trong kỳ kế hoạch, thể hiện kỳ vọng của các nhà quản trị tại DN. 

� Dự toán của trung tâm đầu tư: bao gồm dự toán hiệu quả sử 

dụng vốn đầu tư, dự toán cân đối tài sản – nguồn vốn và các chỉ số cổ 

phiếu. Dự toán đầu tư thường được lập bởi nhà quản trị các cấp đã được 
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phân cấp về quyền hạn và trách nhiệm mà nhà quản trị cấp cao nhất của 

DN giao cho, hoặc do nhà quản trị cấp cao nhất của DN lập nên. 

 1.3.3. Tổ chức báo cáo thành quả của các trung tâm trách nhiệm 

 a. Khái niệm và mục tiêu của báo cáo kế toán trách nhiệm 

 Báo cáo kế toán trách nhiệm là một bộ phận quan trọng trong 

hệ thống báo cáo kế toán quản trị. Các báo cáo này sẽ phản ánh kết 

quả hoạt động từng trung tâm trách nhiệm trong một kỳ nhất định. 

  Báo cáo KTTN ghi nhận việc thực hiện mục tiêu và so sánh 

với mục tiêu được phân công của mỗi bộ phận trong DN. Sau đó sẽ 

tổng hợp việc thực hiện mục tiêu của các cấp dưới lên cấp cao hơn. 

 b. Đặc điểm của báo cáo trách nhiệm 

Theo R.S.Kaplan, hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm 

thường có những đặc điểm sau: 

Một là, mức độ chi tiết của thông tin trên các báo cáo sẽ khác 

nhau đối với những cấp độ quản lý khác nhau. 

Hai là, lượng thông tin của các báo cáo tuy có sự biến đổi 

nhưng những bảng báo cáo được phát hành dưới một hệ thống báo cáo 

trách nhiệm có mối liên hệ mật thiết với nhau. 

Ba là, báo cáo phải bao gồm những chỉ tiêu doanh thu, chi phí 

và lợi nhuận. 

 c. Nội dung của báo cáo trách nhiệm 

 * Báo cáo trách nhiệm của trung tâm chi phí 

 * Báo cáo trách nhiệm của trung tâm doanh thu 

 * Báo cáo trách nhiệm của trung tâm lợi nhuận 

 * Báo cáo trách nhiệm của trung tâm đầu tư 

 1.3.4. Tổ chức đánh giá thành quả các trung tâm trách nhiệm 

 a. Đánh giá trách nhiệm quản trị của trung tâm chi phí 

a1. Trung tâm chi phí định mức 
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* Khi đánh giá trách nhiệm quản trị của trung tâm chi phí định 

mức, cần đánh giá các nội dung sau: 

- Có hoàn thành nhiệm vụ được giao về sản lượng sản xuất 

hay không? 

- Chi phí thực tế phát sinh có vượt quá chi phí dự toán hay không? 

a2. Trung tâm chi phí linh hoạt 

* Khi đánh giá kết quả của trung tâm chi phí linh hoạt, cũng sẽ 

đánh giá hai nội dung: 

- Có hoàn thành nhiệm vụ được giao hay không? 

- Chi phí thực tế phát sinh có vượt quá chi phí dự toán hay không? 

b. Đánh giá trách nhiệm quản trị của trung tâm doanh thu 

Đánh giá thành quả của trung tâm doanh thu được thể hiện qua 

việc phân tích các chỉ tiêu cơ bản sau: 

      *Chênh lệch doanh thu = Doanh thu thực tế - Doanh thu dự toán 

   

*  

 c. Đánh giá trách nhiệm quản trị của trung tâm lợi nhuận 

Lợi nhuận tạo ra trong kỳ của DN là phần còn lại của doanh 

thu sau khi trừ đi chi phí phát sinh tương ứng tạo ra doanh thu đó, nên 

doanh thu và chi phí là hai nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi 

nhuận. Do đó, để đánh giá chính xác kết quả của một trung tâm lợi 

nhuận, cần xác định phạm vi chi phí mà nhà quản trị trung tâm có thể 

kiểm soát được, rồi áp dụng phương pháp phân tích biến động chi phí 

như phương pháp áp dụng ở các trung tâm chi phí. 

* Riêng đối với chỉ tiêu doanh thu, cần đánh giá các khía cạnh: 

 + Trung tâm có đạt được mức tiêu thụ dự toán hay không? 

 + Trung tâm có thực hiện giá bán đúng như dự toán hay không? 

 + Trung tâm có thực hiện cơ cấu bán hàng đúng như dự toán 

Tỷ lệ % doanh thu 
thực tế so với 

dự toán 
= 

Doanh thu thực tế 
Doanh thu dự toán x 100% 
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hay không? 

 d. Đánh giá trách nhiệm quản trị của trung tâm đầu tư 

Mục tiêu cuối cùng của DN là tối đa hoá lợi nhuận và sử dụng 

vốn đầu tư có hiệu quả. 

- Tỷ suất sinh lời của vốn đầu tư (ROI): 

 

 

  - Lãi thặng dư  - RI (Residual Income) 

 Lãi thặng dư (RI) = Lợi tức của trung tâm đầu tư – (Vốn đầu 

tư x Tỷ suất chi phí vốn) 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Chương 1 đã hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về kế  toán 

trách nhiệm, trong đó nêu lên được khái niệm, cơ sở hành thành kế 

toán trách nhiệm và ý nghĩa của việc vận dụng kế toán trách nhiệm 

trong thực tế quản lý điều hành DN của các nhà quản trị. Đồng thời, 

Chương 1 đã đi sâu phân tích những nội dung mà kế toán trách nhiệm 

đảm nhận, đó là việc phân định các trung tâm trách nhiệm trong một 

doanh nghiệp, các công cụ để đánh giá trách nhiệm quản lý tại mỗi 

trung tâm trách nhiệm. 

CHƯƠNG 2  

KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾ 

TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN  

CÔNG NGHỆ GỖ ĐẠI THÀNH 

2.1. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY CỔ 

PHẦN CÔNG NGHỆ GỖ ĐẠI THÀNH 

 2.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

 a. Sự hình thành và phát triển của Công ty 

 * Công ty được thành lập ngày 23/06/1995 hoạt động dưới 

ROI = x 
Lợi nhuận 
Vốn đầu tư = 

Lợi nhuận 
Doanh thu  

Doanh thu 
Vốn đầu tư  
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hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn.. 

* Năm 2007, Ban giám đốc Công ty quyết định chuyển từ 

Công ty TNHH sang cổ phần. Công ty cổ phần Công nghệ gỗ Đại 

Thành chính thức ra đời vào ngày 25/10/2007. 

* Qua 12 năm hình thành và phát triển từ một cơ sở, nay đã có 

4 cơ sở sản xuất gồm hệ thống 2 đơn vị trực thuộc bao gồm: Nhà máy 

Đại Thành I và Đại Thành II . 

Trụ sở chính của Công ty đặt tại 90 Tây Sơn, phường Quang 

Trung, Quy Nhơn, Bình Định.  

 b. Đặc điểm quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty 

� Đặc điểm các yếu tố đầu vào 

Các yếu tố đầu vào cho sản xuất tại Công ty cổ phần gỗ Đại 

Thành là các loại nguyên vật liệu như: gỗ chò, gỗ Kapur, gỗ dầu, gỗ 

seraya... được nhập không những trong nước mà còn ở nước ngoài 

� Đặc điểm quá trình sản xuất  

Đa phần Công ty xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu luôn 

yêu cầu chất lượng về sản phẩm và đúng thời hạn, nên Công ty luôn 

chịu sự ràng buộc về tiêu chuẩn cũng như thời gian sản xuất, có kế 

hoạch sản xuất với khối lượng phù hợp tránh tình trạng ứ đọng trong 

tiêu thụ sản phẩm. 

� Đặc điểm thị trường tiêu thụ 

Sản phẩm của Công ty được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu 

sang thị trường các nước Châu Âu, Châu Á như: Anh, Đức, Brunei, Ý, 

Indonesia... Khách hàng của Công ty là những tập đoàn kinh doanh lớn 

trên thế giới, những công ty xuyên quốc gia như: Metro, Carefour, 

Auchan, OBI, Arena... 

 2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty  

  Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay có Hội đồng quản trị và 
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Tổng Giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty. Giúp việc 

cho Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng 

như: Phòng Kế hoạch - Sản xuất, Phòng Phân tích Kinh doanh. Phòng 

Tài chính – Kế toán … 

 2.1.3. Phân cấp quản lý tại Công ty CP công nghệ gỗ Đại Thành 

 a. Tại văn phòng Công ty 

Liên quan đến quản lý ở Văn phòng Công ty có Hội đồng quản trị và Tổng 

giám đốc có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy chế của Công ty đề ra. 

  b. Phân cấp quản lý giữa Công ty với các Nhà máy và các 

chi nhánh tiêu thụ 

  b1. Đối với các Nhà máy 

� Về lập kế hoạch 

 Các Nhà máy được giao quyền lập và đăng ký với Công ty các 

kế hoạch về sản xuất của năm. Khi các kế hoạch này được gửi lên, 

Phòng Kế hoạch – sản xuất xem xét và điều chỉnh. Sau đó, giao ngược 

lại cho các Nhà máy tiến hành thực hiện. 

� Về quản lý, sử dụng vốn và tài sản 

Theo Quy chế tài chính, Công ty được quyền huy động vốn để 

kinh  doanh vay vốn của các tổ chức ngân hàng, tài chính và tín dụng 

khác … Phân cấp quản lý cụ thể cho từng hoạt động ở Công ty, ở Nhà 

máy, các Chi nhánh ở các mặt như: đầu tư TSCĐ; khấu hao TSCĐ; 

sữa chữa TSCĐ; nhượng bán, thanh lý TSCĐ. 

� Về quản lý doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận 

 + Về quản lý doanh thu: Tại các Nhà máy không phát sinh 

doanh thu do đó không được giao quyền quản lý doanh thu. 

 + Về quản lý chi phí: Công ty giao cho các Nhà máy quản lý 

toàn bộ chi phí phát sinh tại đơn vị mình. Cuối quý, các đơn vị lập báo 

cáo chi tiết chi phí sau đó tổng hợp cho việc lập bảng tính giá thành 
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sản phẩm tại Nhà máy và nộp về Công ty thực hiện quyết toán. 

+ Về phân phối lợi nhuận: Tại các Nhà máy không có quyền 

hạn trong việc xác định kết quả và phân phối lợi nhuận nhuận cũng 

như việc thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, mà toàn 

bộ quản lý tập trung tại Công ty. 

 b2. Đối với các Chi nhánh tiêu thụ 

� Phân cấp về lập kế hoạch 

Các Chi nhánh không được giao quyền lập kế hoạch doanh thu 

mà chỉ Phòng kinh doanh tại Công ty tiến hành lập. 

� Phân cấp về quản lý, sử dụng vốn và tài sản 

 Các Chi nhánh tổ chức quản lý, theo dõi tình hình sử dụng tài 

sản do Công ty cấp và sử dụng  hiệu quả các tài sản phục vụ cho hoạt 

động kinh doanh. 

� Phân cấp về quản lý doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận 

+ Tại các Chi nhánh, kế toán bán hàng dựa vào các đơn đặt 

hàng sẽ tổng hợp và đặt hàng lên Phòng Kinh doanh của Công ty. 

+ Về doanh thu: Công ty giao cho các Chi nhánh quản lý doanh 

thu bán hàng và thực hiện công tác thu nợ khách hàng. Cuối tháng đơn 

vị lập báo cáo chi tiết doanh thu nộp về Công ty. 

+ Về chi phí: Toàn bộ chi phí phát sinh tại các Chi nhánh đều 

do Công ty theo dõi và hạch toán tập trung tại Công ty. Các Chi nhánh 

chỉ làm công tác tập hợp chứng từ ban đầu, lập bảng kê thanh toán và 

tập hợp về Công ty xử lý và ghi sổ. 

+ Về phân phối lợi nhuận: Quản lý tập trung tại Công ty 

  c. Phân cấp quản lý giữa Nhà máy và các xưởng sản xuất 

� Về quản lý, sử dụng vốn và tài sản 

Quản đốc Phân xưởng sản xuất chịu trách nhiệm quản lý 

TSCĐ được giao sử dụng ở các xưởng sản xuất. 
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� Phân cấp về quản lý  chi phí 

Toàn bộ chi phí phát sinh tại các phân xưởng sản xuất đều do 

Quản đốc phân xưởng chịu trách nhiệm. Các tổ trưởng sản xuất sẽ thu 

thập các chứng từ ban đầu chuyển cho kế toán chi phí tại Nhà máy 

theo dõi và hạch toán. 

  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hình thức sổ kế toán tại Công ty  

 Công ty sử dụng phần mềm kế toán máy để theo dõi, xử lý các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Phần mềm kế toán tại Công ty được thiết 

kế  theo hình thức chứng từ ghi sổ. 

2.2. KHẢO SÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI 

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GỖ ĐẠI THÀNH 

 2.2.1. Tổ chức công tác kế toán liên quan đến đánh giá 

trách nhiệm tại Công ty 

 Các kế toán Nhà máy cũng như tại Công ty theo dõi, kiểm tra, ghi 

nhận các chứng từ liên quan đến phần hành mình vào sổ chi tiết  và báo 

Trưởng phòng Tài 
 chính – kế toán 

Kế toán  
tổng hợp 

thuế 

Kế toán 
tiền 

lương  

Kế toán 
TSCĐ,  
CCDC 

Kế toán vật 
tư công 

 nợ  

Kế toán 
thanh 
toán 

Kế toán 
nhà máy 

Kế toán 
hàng tồn kho 

Kế toán chi 
phí, giá thành 

Phó phòng kiêm 
 kế toán tổng hợp 

Thủ 
quỹ 

 

Kế toán  
tại các 

Chi 
Nhánh 
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cáo theo sự phân công, phân nhiệm của Phòng Tài chính – kế toán. 

 2.2.2. Công tác lập dự toán - cơ sở đánh giá trách nhiệm ở 

Công ty 

  a.  Lập dự toán tiêu thụ 

 Công ty phải lập dự toán cho năm tiếp theo vào cuối năm hiện 

tại và thường căn cứ vào kinh nghiệm của nhà quản trị, mức độ đặt 

hàng của khách hàng qua hàng năm. Phòng Kinh doanh tiến hành lập 

dự toán tiêu thụ cho từng mặt hàng năm tiếp theo. 

 b. Lập dự toán sản xuất 

 Dự toán sản xuất được lập cho từng mặt hàng tại các Nhà máy 

do các Giám đốc Nhà máy chịu trách nhiệm. Công tác lập dự toán sản 

xuất cho năm kế hoạch dựa vào cơ sở dự toán sản lượng tiêu thụ, dữ 

liệu hàng tồn kho đầu kỳ và nhu cầu tồn kho cuối kỳ của năm tới.

 c. Lập dự toán chi phí sản xuất 

Dự toán CPSX được lập tại các Nhà máy và gửi lên, dựa vào dự 

toán số lượng sản xuất trong kỳ, Phòng Kế hoạch - sản xuất và Phòng Tài 

chính - kế toán lập dự toán CPSX. Dự toán này gồm: dự toán chi phí 

NVL trực tiếp, dự toán chi phí NC trực tiếp và dự toán chi phí SXC. 

d.Lập dự toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 

Dự toán chi phí bán hàng và QLDN được lập dựa trên số liệu 

của năm trước và tình hình biến động tăng giảm của năm kế hoạch, 

Phòng Kế hoạch – sản xuất cùng với Phòng Tài chính – kế toán tiến 

hành lập dự toán chi phí bán hàng và QLDN. 

e. Lập dự toán lợi nhuận 

Căn cứ vào dự toán doanh thu tiêu thụ, dự toán chi phí bán hàng và 

QLDN; Phòng Tài chính – Kế toán lập dự toán lợi nhuận cho năm tới. 

2.2.3. Tổ chức báo cáo nội bộ phục vụ đánh giá trách 

nhiệm ở Công ty 
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a. Báo cáo tình hình tiêu thụ 

Định kỳ, các Chi nhánh có trách nhiệm lập và gửi báo cáo 

doanh thu về Công ty. Dựa trên các báo cáo của các Chi nhánh gửi lên, 

kế toán tổng hợp và lập báo cáo tình hình tiêu thụ toàn Công ty. 

b.. Báo cáo tình hình thực hiện chi phí sản xuất 

� Tại các Nhà máy trực thuộc 

Định kỳ, căn cứ vào tình hình sử dụng nguyên vật liệu, số 

lượng nhân công trực tiếp sản xuất, chi phí chung dùng cho sản xuất  

tại Phân xưởng sản xuất, kế toán chi phí lập các báo cáo: Chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí NC trực tiếp, chi phí SXC. 

� Tại Văn phòng Công ty 

Sau khi nhận các báo cáo chi phí từ các Nhà máy gửi lên theo 

định kỳ, Phòng Tài chính – kế toán sẽ tổng hợp các báo cáo để tiến 

hành lập báo cáo chi phí tổng hợp toàn Công ty. 

c. Báo cáo chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 

Căn cứ vào chứng từ phát sinh, kế toán tổng hợp theo dõi trên 

các sổ chi tiết tương ứng. Cuối  quý tổng hợp và lập báo cáo chi phí 

bán hàng và QLDN. 

d.  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Dựa trên báo cáo tiêu thụ, báo cáo chi phí bán hàng, chi phí 

QLDN, báo cáo giá vốn đơn hàng xuất kho toàn Công ty, Phòng Tài 

chính – Kế toán lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh toàn Công 

ty. Báo cáo này cung cấp thông tin để nhà quản trị đánh giá kết quả 

thực hiện kế hoạch lợi nhuận trong kỳ. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI 

CÔNG TY  

2.3.1. Ưu điểm 

- Ở Công ty có sự phân cấp quản lý khá hợp lý, có sự phân 
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công, phân quyền. 

- Đảm bảo thông tin kịp thời cho việc kiểm soát tình hình hoạt 

động tại các Nhà máy, Chi nhánh và Công ty. 

- Công ty sử dụng phần mềm kế toán hỗ trợ tích cực cho công 

tác kế toán, thuận lợi cho việc trích lọc dữ liệu. 

 2.3.2. Nhược điểm 

- Công ty chưa vận dụng được những thông tin của kế toán 

phục vụ đánh giá trách nhiệm của các đơn vị, bộ phận. 

- Dữ liệu làm căn cứ cho việc phân tích đánh giá là dự toán 

chưa được xây dựng hợp lý. 

- Công ty chưa vận dụng các công cụ phân tích như ROI, RI… 

để phân tích hiệu quả đầu tư nhằm đánh giá đầy đủ hơn trách nhiệm 

của lãnh đạo Công ty. 

Nguyên nhân của các nhược điểm 

Do nhận thức và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ 

trong Công ty hiện nay chưa tương xứng với yêu cầu để tổ chức thực 

hiện kế toán trách nhiệm. Cơ chế phân quyền tạo điều kiện cho các bộ 

phận, cá nhân trong Công ty chủ động hơn trong công việc, nhưng vẫn 

còn nhiều người với tâm lý sợ trách nhiệm và không vì mục đích 

chung của Công ty. Trình độ chuyên môn về tài chính, kế toán nói 

chung và kế toán trách nhiệm nói riêng của không ít cán bộ hiện nay 

chưa đáp ứng được yêu cầu. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Qua nghiên cứu tìm hiểu thực trạng nêu trên cho thấy kế toán 

trách nhiệm ở Công ty chưa được quan tâm tổ chức một cách đầy đủ. Quá 

trình thu thập thông tin phục vụ cho việc lập các báo cáo bộ phận giữa các 

đơn vị còn thiếu tính hệ thống; phương pháp kỹ thuật để đánh giá, phân 

tích còn đơn giản; do đó chưa phát huy hiệu quả của thông tin kế toán 
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phục vụ đánh giá trách nhiệm quản lý trong Công ty.  

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG 

TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GỖ ĐẠI THÀNH 

3.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH 

NHIỆM TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GỖ ĐẠI THÀNH 

 3.1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty 

 Qua đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm tại Công ty, Công 

ty chưa đánh giá được trách nhiệm quản lý của các đơn vị trực thuộc 

trong việc đóng góp vào kết quả chung của Công ty. Do đó, cần tổ 

chức kế toán trách nhiệm tại Công ty để thiết lập hệ thống cung cấp 

thông tin từ cấp thấp đến cấp cao và xây dựng các chỉ tiêu đánh giá 

trách nhiệm của các cấp quản lý tại Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý hoạt động SXKD của Công ty. 

 3.1.2. Căn cứ tổ chức kế toán trách nhiệm ở Công ty 

Để tổ chức kế toán trách nhiệm ở một doanh nghiệp nói chung 

và tại Công ty CP công nghệ gỗ Đại Thành nói riêng thì nhà quản lý 

cấp cao cần phải phối hợp hoạt động của các bộ phận khác nhau trong 

tổ chức một cách tốt nhất. 

Cần dựa vào phân cấp quản lý và xác định mô hình tổ chức kế 

toán phù hợp trên cơ sở phân công công việc kế toán giữa các cấp, các bộ 

phận nhằm đảm bảo sự kết hợp nhịp nhàng và mang lại hiệu quả. 

Nội dung tổ chức kế toán trách nhiệm ở Công ty được tập 

trung vào các vấn đề sau: 

- Tổ chức các trung tâm trách nhiệm 

- Tổ chức lập dự toán theo các trung tâm trách nhiệm. 

- Tổ chức các báo cáo kế toán phục vụ đánh giá trách nhiệm 

các đơn vị.  
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- Tổ chức công tác đánh giá thành qủa các trung tâm trách nhiệm. 

3.2. TỔ CHỨC CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG 

TY CP CÔNG NGHỆ GỖ ĐẠI THÀNH. 

 3.2.1. Xây dựng mô hình trung tâm trách nhiệm 

- Trung tâm đầu tư và lợi nhuận: Chịu trách nhiệm về mọi mặt 

hoạt động SXKD của Công ty kể cả doanh thu, chi phí, lợi nhuận và vốn 

đầu tư. 

 - Trung tâm doanh thu: Gồm Phòng Kinh doanh và các Chi nhánh 

tiêu thụ. Phòng Kinh doanh có trách nhiệm tìm hiểu thị trường, thực hiện 

các chiến lược kinh doanh, các Chi nhánh trực tiếp tiêu thụ tạo ra doanh thu. 

 - Trung tâm chi phí: Gồm  

 + Khối các phòng ban chức năng tại Công ty sử dụng chi phí 

cho các hoạt động của mình nhưng không tạo ra doanh thu. Chịu trách 

nhiệm hoạt động các trung tâm này là các trưởng phòng.  

 + Khối các Nhà máy trực thuộc thực hiện sản xuất theo kế 

hoạch do Công ty giao xuống và chịu trách nhiệm kiểm soát chi phí tại 

đơn vị mình. 

 3.2.2. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ của từng trung tâm 

trách nhiệm 

 a. Trung tâm chi phí 

 Mục tiêu: Quản lý tiết kiệm chi phí thông qua việc kiểm soát chi 

phí và tối đa hóa sản lượng sản xuất nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng. 

 Nhiệm vụ: Thực hiện sản xuất theo kế hoạch, theo dõi và quản 

lý chất lượng sản phẩm, thực hiện việc tiết kiệm chi phí. 

 b. Trung tâm doanh thu 

Mục tiêu: Đảm bảo hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu doanh thu 

bán hàng được Công ty đề ra trong kế hoạch. 

Nhiệm vụ: 
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- Thực hiện kế hoạch tiêu thụ, chủ động trong việc tổng hợp doanh 

thu bán hàng và tìm các nguyên nhân gây nên biến động doanh thu. 

- Chủ động điều hành và chịu trách nhiệm về doanh thu trong 

phạm vi  quản lý của mình. 

 - Tạo mối quan hệ với khách hàng, giới thiệu sản phẩm đến 

khách hàng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh thu. 

 c. Trung tâm đầu tư và lợi nhuận 

 Mục tiêu:  

  - Đảm bảo việc đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề kinh 

doanh có hiệu quả, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. 

 Nhiệm vụ:   

 - Xác định được khả năng sinh lời trên một đồng vốn đầu tư và 

thực hiện các nổ lực thúc đẩy hiệu quả hoạt động đầu tư toàn Công ty. 

 - Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch của các trung tâm 

trong việc thực hiện mục tiêu chung của Công ty. 

 - Phân tích tình hình doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh sử 

dụng có hiệu quả các nguồn lực, mang lại lợi nhuận ngày càng cao. 

3.3. TỔ CHỨC LẬP DỰ TOÁN TẠI CÁC TRUNG TÂM TRÁCH 

NHIỆM Ở CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GỖ ĐẠI THÀNH 

 3.3.1. Lập dự toán tại trung tâm chi phí của Công ty 

 * Trung tâm chi phí là các nhà máy trực thuộc: Dự toán chi phí 

của Công ty đều là dự toán tĩnh, lập trên cơ sở một mức hoạt động nhất 

định và nếu số lượng thay đổi thì không điều chỉnh được Chính vì vậy, 

dự toán cần phải được xây dựng theo biến phí và định phí để đáp ứng 

các yêu cầu trên khi có sự biến động về sản lượng  

 * Trung tâm chi phí là các phòng chức năng: Tại các phòng 

chức năng Công ty, việc lập các dự toán chi phí chỉ mang tính kế toán 

chưa thể hiện được sự kiểm soát chi phí, nên để phục vụ cho việc kiểm 
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tra và ra quyết định trong quản lý cần phân loại chi phí thành chi phí 

kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được. 

 3.3.2. Lập dự toán tại trung tâm doanh thu 

Các Chi nhánh cần đánh giá tình hình tiêu thụ từng quý để có 

cơ sở trong việc quyết định doanh thu cũng như nâng cao tinh thần 

trách nhiệm của các cá nhân trong đơn vị mình. Căn cứ vào số lượng 

và đơn giá bán của các đơn hàng của khách hàng đã đặt, các Chi nhánh 

tiến hành lập dự toán doanh thu từng quý. 

 3.3.3. Lập dự toán tại trung tâm đầu tư và lợi nhuận 

Hiện tại, dự toán kết quả kinh doanh tại Công ty được lập theo 

phương pháp toàn bộ, nên để đánh giá chính xác hơn hiệu quả hoạt 

động kinh doanh các đơn vị cần lập dự toán kết quả kinh doanh theo 

số dư đảm phí nhằm so sánh, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 

của Công ty  so với dự toán. 

Hiện nay, Công ty chưa có dự toán nào thể hiện hiệu quả đầu 

tư. Công ty nên lập thêm dự toán hiệu quả đầu tư. Dự toán hiệu quả 

đầu tư được lập trên cơ sở báo cáo dự toán về kết quả kinh doanh và 

làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả đầu tư ở Công ty. 

3.4. TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ 

TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ Ở CÔNG TY 

 3.4.1. Báo cáo thực hiện của trung tâm chi phí 

Cơ sở lập báo cáo chi phí sản xuất dựa trên sổ chi tiết các 

khoản mục chi phí như: Chi phí NVL trực tiếp, nhân công trực tiếp, 

chi phí sản xuất chung tại các Nhà máy và sổ chi tiết bán hàng và 

QLDN tại Công ty. 

 3.4.2. Báo cáo thực hiện của trung tâm doanh thu 

Định kỳ, các Chi nhánh tiêu thụ lập báo cáo thực hiện tại Chi 

nhánh  mình. Sau đó gửi lên Phòng kinh doanh của Công ty để tổng 
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hợp và lập báo cáo doanh thu tiêu thụ toàn Công ty. 

 3.4.3. Báo cáo thực hiện của trung tâm đầu tư và lợi nhuận 

 a. Về lợi nhuận:  Dựa vào các báo cáo thực tế doanh thu, sổ chi 

tiết hàng tồn kho, chi phí bán hàng và QLDN, Phòng Tài chính - kế toán  

lập báo cáo lợi nhuận để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty. 

 b. Về hiệu quả vốn đầu tư:  

 Báo cáo hiệu quả vốn đầu tư được lập nhằm phục vụ cho việc 

đánh giá trách nhiệm về hiệu quả vốn đầu tư của nhà quản trị như tỷ lệ 

hoàn vốn đầu tư, lãi thặng dư. Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh, báo cáo thực hiện của trung tâm đầu tư do phòng Tài 

chính – kế toán lập. 

3.5. ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH 

NHIỆM TẠI CÔNG TY 

 3.5.1. Phân tích, đánh giá thành quả của trung tâm chi phí 

 Thành quả của trung tâm chi phí được đánh giá dựa trên cơ sở 

báo cáo chi phí theo từng khoản mục chi phí. Bằng phương pháp so 

sánh để đánh giá chi tiết từng chỉ tiêu cụ thể giữa chi phí thực tế so với 

dự toán. 

 3.5.2. Phân tích, đánh giá thành quả của trung tâm doanh thu 

 Để đánh giá trách nhiệm của trung tâm doanh thu (các Chi 

nhánh), ta cần so sánh giữa báo cáo tiêu thụ thực hiện so với dự toán, 

đồng thời phân tích biến động và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố 

đến chỉ tiêu doanh thu. 

 3.5.3. Phân tích, đánh giá thành quả của trung tâm đầu tư 

và lợi nhuận 

 a. Về lợi nhuận 

Để đánh giá trách nhiệm quản lý và thành quả đạt được về lợi 

nhuận, cần tiến hành so sánh giữa lợi nhuận đạt được với dự toán, đồng 
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thời kết hợp với kết quả phân tích về doanh thu, chi phí để thấy được mức 

độ ảnh hưởng của các nhân tố doanh thu, chi phí đến lợi nhuận. 

b. Về hiệu quả vốn đầu tư 

Để đánh giá hiệu quả vốn đầu tư, ta dựa trên chỉ tiêu tỷ lệ hoàn 

vốn đầu tư (ROI) và chỉ tiêu lợi nhuận còn lại (RI) Ngoài ra ta so sánh 

các chỉ tiêu trên bảng báo cáo hiệu quả vốn đầu tư giữa thực tế so với 

dự toán cả về giá trị và tỷ lệ để đánh giá việc tăng giảm thông qua các 

độ lệch. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 Từ những hạn chế được nêu ở Chương 2, tác giả đã đưa ra giải 

pháp tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần công nghệ gỗ 

Đại Thành nhằm đảm bảo cho kế toán trách nhiệm trở thành một công 

cụ đắc lực phục vụ quản lý ở Công ty với những nội dung:  

 - Tổ chức các trung tâm trách nhiệm theo sự phân cấp quản lý 

hiện nay tại Công ty, xác định mục tiêu, nhiệm vụ của từng trung tâm 

gắn với mục tiêu chung của Công ty. 

- Tổ chức lập dự toán nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin dự 

toán, làm cơ sở đánh giá thành quả các trung tâm trách nhiệm. 

 - Tổ chức báo cáo kế toán nhằm cung cấp thông tin phục vụ 

cho đánh giá trách nhiệm. 
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KẾT LUẬN  

Quy mô hoạt động của Công ty ngày càng được mở rộng, việc  

thực hiện phân cấp quản lý cho các đơn vị trong Công ty là điều tất yếu. 

Theo đó, thông tin phục vụ chức năng quản lý đòi hỏi ngày càng cao về số 

lượng và chất lượng nhằm giúp nhà quản lý Công ty kiểm soát và đánh 

giá tốt hơn trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc góp phần hoàn 

thành mục tiêu chung của Công ty. Theo mục đích nghiên cứu, Luận văn 

đã giải quyết một số vấn đề sau: 

- Hệ thống được những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán trách 

nhiệm.  

- Phản ánh công tác kế toán phục vụ quản trị nội bộ tại 

Công ty, qua đó đánh giá được những mặt đạt được và chưa đạt 

được ở góc độ kế toán trách nhiệm của Công ty.  

- Đưa ra những giải pháp về tổ chức kế toán trách nhiệm ở Công 

ty. 

Đồng thời, cũng cần phải có một số biện pháp hỗ trợ nhằm 

triển khai công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty, cụ thể là: 

- Nâng cao nhận thức của nhà quản trị về tầm quan trọng của 

kế toán quản trị nói chung và kế toán trách nhiệm nói riêng trong điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty. 

- Có chính sách đào tạo nhân viên có đủ trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng thiết kế các báo cáo kế toán quản trị và 

các báo cáo trách nhiệm nói riêng phù hợp với tình hình hiện tại của 

Công ty. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức phần mềm 

kế toán để có thể xử lý nhanh thông tin thu thập, cũng như đưa ra các 

báo cáo trách nhiệm kịp thời và đảm bảo được tính hữu ích của thông 

tin. 


