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CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC

1.1. ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ HÀNH
CHÍNH SỰ NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm đơn vị Hành chính sự nghiệp
Theo Chế độ kế toán Việt Nam, đơn vị hành chính sự nghiệp
là: Đơn vị do Nhà nước quyết định thành lập nhằm thực hiện một
nhiệm vụ chuyên môn nhất định hay quản lý Nhà nước về một lĩnh
vực nào đó, hoạt động bằng nguồn kinh phí NSNN cấp, cấp trên cấp
toàn bộ hoặc cấp một phần kinh phí và các nguồn khác đảm bảo theo
nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp nhằm thực hiện nhiệm vụ của
Đảng và Nhà nước giao cho từng giai đoạn
Về bản chất, chúng ta nên hiểu đơn vị HCSN là một từ ghép để
phản ánh hai loại tổ chức khác biệt nhau: cơ quan quản lý hành chính
và đơn vị sự nghiệp.
1.1.2. Phân loại
Theo tính chất công cộng hay cá nhân của dịch vụ cung cấp thì
đơn vị sự nghiệp được phân thành: Đơn vị sự nghiệp cung cấp các
dịch vụ công cộng thuần túy và Đơn vị sự nghiệp cung cấp các dịch
vụ công cộng có tính chất cá nhân.
Theo lĩnh vực hoạt động thì đơn vị sự nghiệp được phân chia
thành:
- Đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo
- Đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế
- Đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa thông tin nghệ thuật
- Đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực thể dục thể thao
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- Đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế
1.1.3. Đặc điểm hoạt động tài chính đơn vị HCSN
a. Đặc điểm nguồn thu
Nguồn tài chính (kinh phí) của đơn vị HCSN được hình thành
từ các nguồn:
- Nguồn kinh phí cấp phát từ ngân sách nhà nước (NSNN)
- Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp
- Các khoản thu từ nhận viện trợ, biếu tặng
b. Đặc điểm khoản chi
Chi HCSN bao gồm:
- Chi cho công tác quản lý hành chính: Đây là khoản chi cho
bộ máy nhà nước hoạt động về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã
hội từ trung ương đến địa phương.
- Chi cho sự nghiệp giáo dục
- Chi cho sự nghiệp y tế
- Chi cho sự nghiệp văn hóa
- Chi cho công tác xã hội.
- Chi cho sự nghiệp kinh tế
Tóm lại: Chi hành chính sự nghiệp là khoản chi mang tính chất
tiêu dùng bởi vì: Nó không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất
nhưng làm tăng thêm GDP.
c. Quản lý thu chi trong đơn vị HCSN
Để đảm bảo các qui định về các mục thu chi ngân sách, cần
tiến hành kiểm tra qui trình quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp:
- Kiểm tra qui trình quản lý tài chính
- Kiểm tra việc lập dự toán ngân sách
Các cơ quan kiểm tra cần kiểm tra căn cứ lập dự toán theo các
văn bản hướng dẫn lập dự toán của Bộ Tài chính đối với các đơn vị
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dự toán cấp I, các hướng dẫn của của cơ quan quản lý nhà nước cấp
trên đối với đơn vị dự toán cấp II ….
1.2. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ
TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HCSN
1.2.1. Đặc điểm của đơn vị hành chính sự nghiệp
- Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp không nhằm mục đích
lợi nhuận trực tiếp.
- Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp là cung cấp những sản
phẩm mang lại lợi ích chung, lâu dài và bền vững cho xã hội.
- Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp luôn gắn liền và bị chi
phối bởi các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước.
1.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị
HCSN
Một là, đảm bảo tính thống nhất giữa kế toán và với yêu cầu
quản lý của nhà nước và đơn vị.
Hai là, đảm bảo sự thống nhất về nội dung, phương pháp của
kế toán với các chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.
Ba là, đảm bảo sự phù hợp với những đặc thù của đơn vị.
Bốn là, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. (cân đối giữa chi phí và
lợi ích)
1.3. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG
ĐƠN VỊ HCSN
1.3.1. Tổ chức lập dự toán
Lập dự toán ngân sách là quá trình phân tích, đánh giá giữa
khả năng và nhu cầu các nguồn tài chính để xây dựng các chỉ tiêu thu
chi ngân sách hàng năm một cách đúng đắn, có căn cứ khoa học và
thực tiễn. Có hai phương pháp lập dự toán thường được sử dụng là
phương pháp lập dự toán trên cơ sở quá khứ (incremental budgeting
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method) và phương pháp lập dự toán cấp không (zero basic
budgeting method).
1.3.2. Tổ chức xử lý thông tin kế toán
a. Tổ chức chứng từ kế toán
Những nội dung cụ thể của tổ chức chứng từ kế toán trong đơn
vị sự nghiệp bao gồm các bước sau
Xác
định
danh
mục
chứng từ
kế toán

Tổ chức
lập
chứng
từ kế
toán

Tổ chức
kiểm tra
chứng từ
kế toán

Tổ chức
sử dụng
chứng từ
kế toán

Tổchức
bảo
quản,
lưu trữ
và hủy
chứng
từ kế
toán

Hình 1.1. Quy trình tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán
b. Tổ chức tài khoản kế toán: Tổ chức hệ thống tài khoản kế
toán có tác dụng phản ánh và hệ thống hóa được các đối tượng đa
dạng của kế toán, xây dựng hệ thống thông tin kinh tế tài chính cần
thiết cho các đối tượng sử dụng trên cơ sở tiết kiệm các khoản hao
phí về lao động sống và lao động vật hóa cho việc tổ chức hệ thống
sổ kế toán sau này.
c. Tổ chức sổ kế toán
Tổ chức hệ thống sổ kế toán là thiết lập cho đơn vị một bộ sổ
kế toán tổng hợp và chi tiết có chủng loại, số lượng và hình thức kết
cấu theo một hình thức kế toán nhất định và phải phù hợp
Để tổ chức hệ thống sổ kế toán hợp lý, khoa học, các đơn vị sự
nghiệp nhất thiết phải tuân thủ chế độ tổ chức sổ kế toán hiện hành.
d. Tổ chức lập báo cáo kế toán và quyết toán
Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính được biểu hiện là việc tạo
ra một mối liên hệ chặt chẽ quá trình hạch toán kế toán với nhu cầu

8
thông tin về mọi mặt của quản lý. Báo cáo tài chính là phương thức
kế toán tổng hợp số liệu theo các chỉ tiêu kinh tế tài chính, phản ánh
một cách tổng quát hoặc chi tiết, toàn diện, có hệ thống về đơn vị
hạch toán sau một kỳ hạch toán hay tại một thời điểm.
Để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho việc tổng hợp số
liệu lập báo cáo cũng như đáp ứng nhu cầu của quản lý và tiết kiệm
được chi phí cho chính hệ thống báo cáo được lập.
1.3.3. Tổ chức kiểm tra kế toán
Kiểm tra kế toán là xem xét, đánh giá việc tuân thủ pháp luật
về kế toán, sự trung thực, chính xác của thông tin, số liệu kế toán.
Nội dung cụ thể của công tác kiểm tra kế toán trong các đơn vị
sự nghiệp thường bao gồm kiểm tra các khoản thu, chi ngân sách, thu
hoạt động và chi khác của đơn vị; kiểm tra việc xác định chênh lệch
thu chi các hoạt động và trích lập các quỹ...
Những công việc kiểm tra trên có thể tiến hành thường xuyên
định kỳ hoặc đột xuất, kiểm tra toàn diện hay kiểm tra đặc biệt
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
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CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI SỞ
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG
2.1.
2.1.1.
a. Giới thiệu chung
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông được thành lập theo
Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2004 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Đăk Nông.
b. Chức năng và nhiệm vụ
c. Các đơn vị trực thuộc
2.1.2.
a. Sơ đồ tổ chức quản lý của Sở
b.

DTNT,
TTGDTX).
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2.2.
NÔNG
2.2.1.
Dự toán thu từ ngân sách nhà nước cấp dựa trên cơ sở dự toán
chi của năm kế hoạch.
Bảng 2.1. Dự toán chi quản lý nhà nước tại văn phòng sở.
Tên đơn vị: VP Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2016
Đvt: Triệu đồng, người

5,752

6,240

6,240

Dự
toán
năm
2016
6,576

52
50
48
2
2

52
50
49
1
1

52
50
49
1
1

55
55
50
5
5

4,490

4,679

4,679

5,115

4,415

4,623

4,623

5,054

4,415

4,623

4,623

5,054

-

-

+ Từ các nguồn khác theo chế độ
quy định

-

-

- Lương cán bộ hợp đồng ngoài chỉ tiêu
biên chế

-

-

56
322

62
373

Nội dung

Tt
Tổng số

1 Biên chế được duyệt
2 Số cán bộ, công chức có mặt thực tế
- Biên chế
- Hợp đồng
+ Dài hạn
+ Ngắn hạn
3 Tổng quỹ lương
Trong đó:
- Lương cán bộ trong chỉ tiêu biên chế,
trong đó:
+ Từ NSNN theo chế độ quy định
+ Từ một phần nguồn thu được để lại
theo chế độ

- Tiền công
4 Mua sắm TSCĐ, sữa chữa lớn TSCĐ
(Chi tiết từng nội dung và các cơ sở

Thực
hiện
2014

75
285

Năm 2015
Dự
toán

56
322

Ƣớc
TH

11
tính toán)
Mua mới 1 xe ô tô 7 chỗ
Sửa chữa xe
Mua sắm TSCĐ, thiết bị làm việc, sửa
chữa tài sản
5 Nhiệm vụ chi đặc thù (Chi QLHC)
(Chi tiết từng nội dung và các cơ sở
tính toán)
Thanh toán khác cho cá nhân (hỗ trợ
5.1 tiền ăn, tiền ngủ, tiền xe cho cán bộ
đào tạo, trợ cấp khác…)
Chi dịch vụ hàng hóa (điện, nước, công
5.2 văn, xăng, thuê mướn, hội nghị, tuyên
truyền …)
5.3

Nghiệp vụ chuyên môn ( trang phục,
sách báo, hàng hóa vật tư …)

Chi khác (chi các ngày lễ lớn, bảo hiểm
tài sản, bảo hiểm phương tiện vận
5.4
chuyển, tiếp khách, nước uống, phép,
hiếu hỷ …)
6 Đoàn ra nước ngoài
(Chi tiết từng nội dung và các cơ sở
tính toán)
7 Đóng góp với các tổ chức quốc tế
(Chi tiết từng nội dung và các cơ sở
tính toán)

231

303

303

333

54

19

19

40

977

1,240

1,240

1,088

14

14.0

14.0

15.4

650

374

374

411

30

605

605

236

296

247

247

426

2.2.2. Tổ chức chứng từ kế toán tại văn phòng sở
Để thu thập thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình tài chính
của Sở, phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành
dự toán thu, chi nhằm đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ theo
mức thu và đối tượng thu
- Tổ chức lập chứng từ: Sở đã chấp hành tốt công tác tổ chức
chứng từ kế toán bằng việc xây dựng hệ thống biểu mẫu chứng từ
đầy đủ. Các chứng từ sử dụng hầu hết đều theo mẫu qui định bao
gồm cả hai loại là chứng từ bắt buộc và chứng từ hướng dẫn.
- Tổ chức kiểm tra chứng từ: Chứng từ được kiểm tra các vấn
đề như tính hợp pháp của nội dung kinh tế các nghiệp vụ

12
-Tổ chức sử dụng chứng từ.
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ và hủy chứng từ
2.2.3. Tổ chức tài khoản kế toán tại văn phòng Sở
Trên cơ sở xác định các tài khoản cấp 1, Sở đã tổ chức chi tiết
các tài khoản cấp 2 cho một số loại tài khoản. Cụ thể:
Các khoản thu chi kinh phí hoạt động: TK461
- Tài khoản 4611: Nguồn kinh phí năm trước gồm các tài
khoản sau: nguồn kinh phí thường xuyên TK46111
- Tài khoản 4612: Nguồn kinh phí nay gồm các tài khoản sau:
nguồn kinh phí thường xuyên TK46121
Chi hoạt động năm trước TK 6611 gồm:
Chi hoạt động năm nay TK 6612 gồm:
Các khoản thu được Sở thông qua các tài khoản sau. Cụ thể là
các khoản thu phí, lệ phí TK511 và TK5118 Thu khác.
2.2.4. Tổ chức sổ kế toán
Tổ chức sổ kế toán thực chất là việc kết hợp các loại sổ sách
khác nhau theo một trình tự nhất định nhằm hệ thống hóa và tính
toán các chỉ tiêu theo yêu cầu quản lý của đơn vị. Thực tế Sở đang sử
dụng hình thức kế toán CTGS, hình thức này đơn giản, dễ ghi chép,
thuận tiện cho việc phân công lao động kế toán, tuy nhiên có nhược
điểm như tách rời việc ghi sổ theo trật tự thời gian với ghi sổ theo nội
dung kinh tế, ghi chép còn trùng lặp, khối lượng ghi chép lớn và
chưa thuận tiện để ứng dụng kế toán máy.
Bên cạnh hệ thống sổ kế toán tổng hợp theo hình thức CTGS,
Sở tổ chức hệ thống sổ chi tiết khá đầy đủ (Bảng 2.3).
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Bảng 2.3. Danh mục sổ kế toán sử dụng tại
Đăk Nông
T
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TÊN SỔ

Ký hiệu
mẫu số
S02a-H
S02b-H
S02c-H
S05-H
S11-H
S12-H
S13-H
S21-H
S22-H

Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ
Sổ Cái
Bảng cân đối số phát sinh
Sổ quỹ tiền mặt (Sổ chi tiết tiền mặt)
Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ
Sổ kho
Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ,
dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại
S32-H
nơi sử dụng
Sổ chi tiết các tài khoản
S33-H
Sổ theo dõi dự toán ngân sách
S41-H
Sổ theo dõi nguồn kinh phí (phụ lục 1)
S42-H
Sổ tổng hợp nguồn kinh phí
S43-H
Sổ chi tiết các khoản thu
S52-H
Sổ chi tiết chi hoạt động (phụ lục 2)
2.2.5. Tổ chức lập báo cáo kế toán và quyết toán hằng năm
Cuối niên độ kế

phải lập hệ thống báo cáo tài chính gửi cơ quan cấp trên. Trên cơ sở
các sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, kế toán đơn vị lập báo cáo theo
qui định và theo yêu cầu quản lý.
Các BCTC sử dụng tại Sở gồm:

- Bảng cân đối tài khoản
- Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phi đã sử
dụng

- Báo cáo chi tiết Kinh phí hoạt động
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- Báo cáo chi tiết kinh phí dự án
- Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc
- Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng
kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước

- Báo cáo thu- chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD
- Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ
- Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán Năm trước
chuyển sang

- Thuyết minh BCTC
2.2.6. Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ
không tổ chức bộ phận
kiểm tra kế toán riêng mà do các nhân viên kế toán tự kiểm tra trước
khi ghi sổ, kế toán trưởng đảm nhiệm kiểm tra chung, định kỳ trước
khi lập báo cáo tài chính.
Việc kiểm tra chứng từ thường xuyên được thực hiện tại Sở,
ngoài ra còn tổ chức kiểm tra theo chuyên đề như: Kiểm tra các hồ
sơ thanh toán mua sắm TSCĐ, kiểm tra chứng từ thu chi quỹ phúc
lợi của Sở …
2.3. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG

Tại các đơn vị trực thuộc, do quy mô trường học nhỏ và các
nội dung thu và chi khác với văn phòng sở nên công tác lập dự toán
cũng có một số đặc thù nhất định.
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2.3.2.
Hệ thống chứng từ kế toán tại các đơn vị trực thuộc Sở áp dụng
theo quy định hiện hành. Quy trình luân chuyển chứng từ tại các các
đơn vị trực thuộc được thể hiện qua các bước: Nghiệp vụ kinh tế phát
sinh; Tổ chức lập chứng từ; Tổ chức kiểm tra chứng từ; Phân loại sắp
xếp chứng từ và ghi sổ; Lưu chứng từ, bảo quản và hủy bỏ. Ngoài
các chứng từ theo quy định, các đơn vị còn lập thêm một số mẫu
chứng từ khác để phục vụ yêu cầu quản lý tại đơn vị.
2.3.3.
Các đơn vị trực thuộc xây dựng hệ thống tài khoản theo quy
định tại Quyết định số 19/QĐ-BTC. Ngoài ra, các đơn vị HCSN còn
bổ sung thêm một số tài khoản chi tiết để phục vụ yêu cầu quản lý tại
đơn vị của mình sao cho phù hợp.
Nguồn kinh phí hoạt động của các đơn vị trực thuộc cũng
giống như văn phòng sở là được theo dõi theo thời gian, tính chất và
theo từng nguồn huy động.
Các khoản thu sự nghiệp ở các đơn vi trực thuộc phần lớn từ
nguồn thu học phí và do ngân sách cấp xuống như: TK5111- Thu
học phí HSSV, TK5118- Thu sự nghiệp khác.
Ở các đơn vị trực thuộc đã tổ chức mở tài khoản, ghi chép và
phản ánh các nghiệp vụ kinh tế đúng đối tượng hạch toán tuy nhiên
chưa chi tiết cụ thể đến cấp lớn hơn.
2.3.4. Tổ chức sổ kế toán
Các đơn vị trực thuộc đã sử dụng chương trình kế toán máy
nên phần lớn các loại sổ sách đều được thực hiện tự động hoàn toàn
thông qua phần mềm kế toán và đều áp dụng hình thức Chứng từ ghi
sổ. Ngoài ra tùy từng đơn vị trực thuộc khác nhau mà hệ thống
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chứng từ có thể thêm các chứng từ khác, tuy nhiên nhìn chung các
đơn vị trực thuộc đều sự dụng chung các loại chứng từ sau:
Tuy nhiên, các đơn vị trực thuộc Sở thường cuối năm mới in
sổ ra giấy để lưu và chỉ in một số sổ cơ bản chứ không in ra tất cả
các sổ sách kế toán để lưu trữ theo đúng quy định.
2.3.5. Tổ chức lập báo cáo kế toán và quyết toán hằng năm
Hệ thống báo cáo ở các đơn vị HCSN trực thuộc hiện nay được
xây dựng trên cơ sở quy định của Chế độ kế toán HCSN. Ngoài một
số báo cáo bắt buộc chung thì tại các đơn vị HCSN thuộc Sở còn lập
các báo cáo đặc thù tùy theo từng đơn vị trực thuộc.
2.4.
2.4.1.
.
2.4.2.

+C
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chứ
-

-

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Trong chương này, tác giả đã phân tích đặc trưng cơ bản của
hoạt động sự nghiệp và đơn vị sự nghiệp để khẳng định vai trò, vị trí
và tầm quan trọng của đơn vị sự nghiệp trong các hoạt động kinh tế
xã hội. Tác giả phân tích, khái quát và phát triển những vấn đề lý
luận, nêu lên các nguyên tắc và hệ thống hóa nội dung cơ bản của tổ
chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp.
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CHƢƠNG 3
PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐĂK NÔNG
3.

Trên thực tế các đơn vị sự nghiệp phần lớn còn thụ động, thiếu
sáng tạo trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Một
trong những nguyên nhân đó là do hoạt động của khu vực công cộng
thường thiếu sức ép cạnh tranh nên hiệu quả hoạt động thường yếu
kém. Trước tình hình đó, các cơ sở giáo dục cần nhận thức và
nhanh chóng thích nghi với môi trường cạnh tranh để tự nâng cao
năng lực.

.

a. Hoàn thiện công tác lập dự toán
Trong công tác lập dự toán cần thực hiện chi tiết hơn về dự
toán thu và chi. Trong dự toán thu cần chi tiết rõ hơn về thu những
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gì, loại học phí gì. Cần lập dự toán một cách rõ ràng và minh bạch,
dựa trên từng lĩnh vực. Bên cạnh đó phải dựa trên cơ sở lập dự toán
một cách khoa học.
Phương pháp lập dự toán cũng cần dựa trên cách ứng xử chi
phí để việc lập dự toán được chính xác.
Đối với các khoản chi, cần quan tâm đến chi phí cố định và chi
phí biến đổi. Thực tiễn tại các trường trung học trên địa bàn Đắk
Nông cho thấy, các khoản chi phí là biến phí thường là: Chi hoạt
động, chi lương ….Các khoản chi phí cố định thường là chi mua
sắm, sữa chữa tài sản cố định….Với cách phân loại chi phí theo ứng
xử, việc dự trù chi phí hoạt động sẽ hợp lí hơn thay vì tính dựa vào
kinh nghiệm năm trước.
Bảng 3.1. Mẫu dự toán thu và chi cho các đơn vị trường PTTH đề xuất
Mức
Mức
Dự
Ghi
thu/chi
thu/chi đơn
toán chú
đơn vị
vị dự toán
năm nay
năm nay
A. Dự toán thu
1. Thu học phí
2. Lệ phí
3. Thu khác
B. Dự toán chi
I. Biến phí
1. Chi phí lương
2. Chi phí hoạt động
3. Chi khác
II .Chi cố định
1. Chi mua vật tư văn
phòng
2. Chi sửa chữa tài
sản cố định
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inh.
.

Hệ thống tài khoản này cần đảm bảo tính khoa học, hiện đại
trong hệ thống kế toán.

.

.
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Cần phải hoàn thiện hơn nữa về chất lượng của các báo cáo tài
chính, đầu tư thời gian cho công tác lập báo cáo tài chính.
Nâng cao chất lượng thông tin của Thuyết minh báo cáo tài
chính.
theo quy đ
- Chứng từ với đặc trưng là phản ánh các nghiệp vụ kinh tế nên
đòi hỏi phải đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp và phản ánh trung thực nghiệp vụ
kinh tế phát sinh xảy ra.
- Kế toán cần có sự kiểm tra thường xuyên theo định kỳ ngắn 5
ngày hoặc 7 ngày.
.
-

a. Hoàn thiện công tác lập dự toán
Báo cáo dự toán sẽ được hoàn thiện trên cơ sở kế thừa có chọn
lọc hệ thống báo cáo dự toán cũ.
Tiến hành hoàn thiện dự toán trên cơ sở huy động nguồn lực từ
các cấp quản trị đến những nhân viên thừa hành công việc. Đề nghị
các phòng chuyên môn tiến hành rà soát, phân tích kế hoạch năm
trước, căn cứ nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm hàng năm, từ
đó xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện một cách cụ thể, chi tiết.
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Hoàn thiện công tác lập dự toán nhằm đảm bảo nâng cao hiệu
quả hoạt động và hiệu quả quản lý tại đơn vị.
Thực hiện theo 3 giai đoạn. Mỗi giai đoạn gồm các bước cụ
thể sau:
Giai đoạn I: Chuẩn bị dự toán :
Giai đoạn II: Soạn thảo dự toán
Giai đoạn III: Theo dõi dự toán ngân sách
Dự toán sau khi được hoàn thiện phải có khả năng truyền đạt
kế hoạch và mục tiêu hoạt động của Ban lãnh đạo đến các bộ phận
trong văn phòng sở.
Đảm bảo các nguồn lực trong đơn vị được phân bổ và được
điều phối một cách hợp lý.
b. Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
Để phản ánh đầy đủ và cung cấp những thông tin hữu ích hơn
cho Văn phòng sở, hệ thống tài khoản bổ sung một số nội dung như
sau:
Hiện tại, các khoản thu, chi hoạt động SXKD đều phản
ánh chung trên TK531- Thu hoạt động SXKD và TK631- Chi hoạt
động SXKD, gây khó khăn cho việc quản lý các khoản chi và không
tính toán, phân tích, đánh giá riêng được kết quả từng hoạt động dịch
vụ. Do đó, cần xây dựng tài khoản chi tiết các khoản thu, chi hoạt
động SXKD trong đơn vị.

-
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thanh tra ch
-

.
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Tổ chức công tác kế toán khoa học góp phần quan trọng trong
việc cung cấp thông tin kịp thời và
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông nói riêng là đổi mới và nâng cao
hiệu quả hoạt động, tăng cường công tác quản lý trong đó có việc
xây dựng, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán. Đây vừa là nội dung
quán triệt tinh thần của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xã hội
hóa giáo dục, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện
nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với các đơn vị sự
nghiệp công lập, đồng thời là một bước đi trong công cuộc đổi mới
về tư duy và hạnh động trong công tác quản lý nói chung và công tác
quản lý tài chính nói riêng của sở giáo dục và đạo tạo, nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông.
Tổ chức công tác kế toán tại sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk
Nông cũng đã được quan tâm trong một vài năm trở lại đây. Qua
nghiên cứu, tác giả đã hệ thống và phát triển những vấn đề lý luận về
tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp. trên cơ sở đó, khảo
sá

quan
và chủ quan của tình trạng trên.

án tại sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk
Nông.

